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Opsomming 

 

In hierdie studie word die manifestasies en ontwikkelings van mens-masjien-verhoudinge in 

die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 ondersoek. Relevante uitgangspunte van die 

fenomenologie, posthumanisme en transhumanisme dien as teoretiese begronding om die 

gekompliseerde en gevarieerde aard van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie 

te bestudeer. Die studie beoog om deur kwantitatiewe data-analise die manifestasie van 

tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in Afrikaanse poësie vanaf 1990 

tot 2012 te karteer. Hierbenewens word deeglike kwalitatiewe ondersoek gedoen na die 

verskillende representasies van mens-masjien-verhoudinge in geselekteerde Afrikaanse 

gedigte. Laastens word rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing op drie tematiese vlakke ondersoek, naamlik liefde en seks, 

spiritualiteit en die dood.  

 

Abstract 

In this study the different manifestations of human-machine relationships in Afrikaans poetry 

between 1990 and 2012 are investigated. Relevant viewpoints from the phenomenology, 

posthumanism and transhumanism form part of the theoretical framework in which the often 

complicated and varied nature of human-machine relationships are studied. It is the goal of 

this study to map the manifestations of technological terms and references to technological 

objects in Afrikaans poetry from 1990 to 2012, utilising quantitative data analysis. 

Furthermore, the in-depth qualitative analysis will investigate various representations of 

human-machine relationships in selected Afrikaans poems. The roles and metaphorical 

meanings of digital technology within the experiences of posthuman subjects are investigated 

on three thematic levels, namely love and sex, spirituality and death. 

 

Keywords: posthumanism, posthuman subject, transhumanism, phenomenology, cyborg, 

digital technology, Afrikaans poetry, sex and love, death and mortality, spirituality. 
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1 Hoofstuk 1: Inleiding  

1.1 Die aanbreek van die posthumanisme 
 

 
Figuur 1. Voorblad van Time, 3 Januarie 1983. 

 

In Januarie 1983 kondig die tydskrif Time hul gebruiklike “Persoon van die jaar”-toekenning 

aan, en benoem die persoonlike rekenaar as “Masjien van die jaar”. Op die voorblad verskyn 

die titel: “The Computer Moves In”, met ’n beeld van die mens wat versteen na ’n 

rekenaarskerm staar. In die hoofartikel “A New World Dawns” bied Roger Rosenblatt (1983: 

13-14) ’n toekomsvisie van die prominente rol wat die persoonlike rekenaar in mense se 

alledaagse lewens gaan speel: 

 

What do you say? Are you ready to join your fellow countrymen (4 million 

Americans can’t be wrong) and take home some bytes of free time, time to sit back 

after all the word processing and inventorying and dream the dear old dream? Stand 

with me here. The sun rises in the West. Play it, Mr. Dvorak. There’s a New World 

coming again, looming on the desktop. Oh, say, can you see it? Major credit cards 

accepted. 
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Badmington (2000:1) noem dat dié artikel en die “Persoon van die jaar”-toekenning aan die 

masjien, die gesprek met die posthumanisme inlei. Verder wys dit op die toenemende 

integrasie tussen mens en masjien soos afgelei kan word uit die volgende opmerking van  

Rosenblatt (1983:13): 

 

Think that’s what the machine is made of, do you – the hardware and the software and 

the mouse? Not a chance. The computer is made of you, lady. It’s got you all inside it. 

 

Mens-masjien-verhoudinge is ’n integrale komponent van die posthumanisme. Dit is 

onbetwisbaar dat die tegnologiese ontwikkelinge ’n beduidende invloed op die mens se 

alledaagse bestaan uitoefen en dat die grense tussen mens en masjien voortdurend vervaag. 

Castells (2010:31) dui die mens se toenemende integrasie met masjiene as volg aan: 

 

The growing integration between minds and machines, including the DNA machine, 

is cancelling the gap between humans and machines, fundamentally altering the way 

we are born, we live, we learn, we work, we produce, we consume, we dream, we 

fight, or we die.  

 

Posthumanistiese denkrigtings beklemtoon dat die mens nie van masjiene geskei kan word 

nie en daarom word menswees vanuit ’n liberaal-humanistiese beskouing verwerp. Volgens 

posthumanistiese teoretici (vgl. Hayles 1999, Badmington 2000, Pepperell 2003 en Janicaud 

2005) word die hedendaagse mens as ’n posthumane subjek beskou wat die groeiende 

integrasie met masjiene bevestig.  

 

Badmington (2000:2) beskou die term posthumanisme as ’n dubbelsinnige neologisme en 

wys uit dat geen ooreenstemming bestaan oor wat die posthumanisme presies behels nie. Dit 

impliseer wel ’n radikale verandering in beskouings oor die betekenis van menswees.  

 

Die tradisionele “Westerse” beskouing van menswees word volgens Badmington (2000:4) 

deur Karl Marx en Sigmund Freud omgekeer, omdat hul teorieë die moontlikheid van die 

posthumanisme ontsluit. Die mens se essensie en bewussyn in samehang met die materiële 
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wêreld skep kondisies waarin subjektiwiteit anders vertoon as in die tradisionele 

humanistiese beskouing van die menslike essensie.1 

 

Consciousness[...] does not determine a person’s social life; it is, rather, social life 

that determines consciousness (Badmington 2000:5). 

 

Badmington (2000:5) verwys dan na Marx wat subjektiwiteit en bewussyn koppel aan die 

materialistiese kondisies van ’n individu se bestaan. Volgens Badmington (2000:5) voer 

Freud se psigoanalise dit een stap verder omdat hy juis, deur die veronderstelling dat 

menslike aktiwiteit deels deur die onderbewussyn aangevoer word, Descartes se beskouing 

van rasionele en bewuste handeling, ondermyn. 

 

To read Freud is to witness the waning of humanism. Unmasked as a creature 

motivated by desires which escape the rule of consciousness, Man loses ‘his’ place at 

the centre of things. Precisely because[...] psychoanalysis demands a rethinking of 

what it means to be human (Badmington 2000:6). 

 

In 2011 doen Badmington weer ’n bestekopname van die posthumanisme en noem dat daar 

een sekerheid is: die humansime is nie meer voldoende om die menslike kondisie te omskryf 

nie.  

 

1.2 Kort oorsig van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie 
Manifestasies van mens-masjien-verhoudinge is in die vroeë Afrikaanse poësie aanwesig. 

Vroeë uitbeeldings van mens-masjien-verhoudinge kom voor in die werk van Totius 

(Trekkerswee, 1915) en Toon van den Heever (Gedigte, 1919). In hierdie twee digters se 

werk manifesteer mens-masjien-verhoudinge veral in samehang met die tematiese konteks 

van verstedeliking en industrialisasie. Die spesifieke maatskaplike konteks hiervan word as 

volg deur Kannemeyer (2005:118) beskryf:  

 

Met die toenemende industrialisasie sedert die twintigerjare ondergaan die 

demografiese opset van Suid-Afrika ’n radikale verandering en vind daar ’n 

verstedeliking van die Afrikaners en ’n sametrekking in die industriële sentra plaas. 

                                                           
1 Vergelyk René Descartes se L’Homme (1664). 
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Binne een of twee geslagte behoort die “Boervolk van weleer” tot die verlede en 

ervaar Afrikaners die ontworteling, ontwrigting en verwarring wat die uiteenlopende 

eise van ’n verwikkelde lewe aan hulle stel. 

 

Die tematiese skakeling tussen mens-masjien-verhoudinge en verstedeliking duur voort in die 

werk van N.P. van Wyk Louw (Alleenspraak, 1935), S.J. Pretorius (Vonke, 1943; Die 

arbeider en ander gedigte, 1945 en Grou mure, 1953) en veral D.J. Opperman (Heilige 

beeste, 1945 en Negester oor Ninevé, 1947). 

 

Met verwysing na mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie is dit belangrik om 

kennis te neem van Foster en Viljoen (1997) se “Verantwoording” tot die bloemlesing 

Poskaarte: beelde van die Afrikaanse poësie sedert 1960. Hierin sonder Foster en Viljoen 

(1997:xxviii-xxxi) massakultuur en elektroniese kultuur as twee tendense uit wat die 

Afrikaanse poësie sedert 1960 kenmerk. Hul beskou die twee tendense as deel van die 

postmodernisme wat “as kulturele stroming veral vanaf die begin van die sestigerjare in die 

werk van Afrikaanse digters begin manifesteer het” (Foster & Viljoen, 1997:xxiii). Die 

verband tussen tegnologiese ontwikkeling, populêre kultuur en die postmodernisme kan nie 

ontken word nie.  

 

Foster en Viljoen (1997:xxxi) dui die spesifieke ontginning van elektroniese kultuur in die 

Afrikaanse poësie as volg aan: “Die kennisontploffing in die media en op die rekenaarskerm 

vind neerslag in ’n woordoordadigheid, enumerasie, katologuseffekte en die benutting van 

tegniese terme.” Dit sluit aan by die volgende opmerking van Castells (2010:32) oor die 

spoedige ontwikkeling van inligtingstegnologie: 

 

[N]ew information technologies have spread throughout the globe with lightning 

speed in less than two decades, between the mid-1970’s and the mid-1990’s, 

displaying a logic that I propose as characteristic of this technological revolution: the 

immediate application to its own development of technologies it generates, 

connecting the world through information technology. 

 

Die spoedige ontwikkeling van inligtingstegnologie vanaf die 1970’s manifesteer veral vanaf 

die vroeë 1990’s in die Afrikaanse poësie met ’n aantal Afrikaanse digters wat toenemend 
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digitale tegnologie (onder meer rekenaars, die Internet en selfone) metafories en tematies 

ontgin.  

 

Ronel de Goede se bundel, Skoop wat in 1993 verskyn, is een van die eerste voorbeelde 

waarin die rekenaar (of woordverwerker) op ’n tematies verruimende wyse ontgin word. In ’n 

resensie van Skoop skryf Hambidge (1994:8) die volgende: “Dit moes kom: ’n Digter wat die 

woordverwerker sou inspan as ’n poëtiese alibi om te sê dat dit nie ‘ek’ is nie, maar die 

woorde wat sélf hul loop neem.” 

 

Kannemeyer (2005:753) noem dat De Goede “die woordverwerker as poësieskeppende 

moontlikheid gebruik”. Dié vermoë van die rekenaar om poësie te skep, sluit aan by vorige 

uitbeeldings in die Afrikaanse poësie van die tegnologiese objek as metafoor van digterskap. 

Kannemeyer (2005:753) beskou Skoop as ’n “woordverwerkingspeletjie” en poësie “wat 

dikwels met die beginsel van herhaling en variasie werk en wat duidelik uit die masjinale 

moontlikhede van die woord voortkom [...]” (Kannemeyer, 2005:753).  

 

Die tematiese verbande tussen die moderne stadsbestaan en masjiene is ’n belangrike 

fokuspunt in die poësie van die 1990’s. In dié opsig word aangesluit by die vroeë Afrikaanse 

poësie waarin tematiese skakeling tussen mens-masjien-verhoudinge en die stadsbestaan 

prominent voorkom. Die uitbeeldings van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse 

poësie tydens die 1990’s dui dikwels op die negatiewe invloed van masjiene op die 

stadsmens. In dié opsig dien die gedigte “Terafim” van Eveleen Castelyn, “stadsleeu” en 

“stedelinge” van Henk Havenga as goeie voorbeelde.  

 

Die gedig “Terafim” (18) uit Minder as die engele (1990) is ’n goeie voorbeeld van tematiese 

skakeling tussen die versmorende voorstedelike bestaan en masjiene. Die voorstedelike mens 

word verswelg deur masjiene wat grootliks alle fasette van sy bestaan oorheers: 

 

skottelgoed dreun  

in die oopplanne 

mikrogolwe so hoog 

as die oog kan sien, tuimel 

die wasgoed[...] 
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In die derde strofe word masjiene soos “hoëtrou kompakte skywe”, “huisrekenaars”, 

“verwerkers van woorde” en “dekodeerders van beelde” vergelyk met “huisgode”. Dit 

beklemtoon die oorheersende teenwoordigheid en invloed van masjiene. Hierdie “huisgode” 

beheer byna alle fasette van die huisgesin se bestaan. Hulle “werk hulle nog dood” om die 

“huisgode” te bekom wat uiteindelik tot verwaarlosing en disintegrasie lei: 

 

die kinders bemaak  

aan surrogate  

wat babetjies bewaar  

soos hondjies in kennels  

 

Die huisgesin gaan met vakansie om uit hul onderdrukkende middelklasbestaan te ontsnap, 

maar dit lei slegs tot meer spanning en finansiële druk: 

  

[...] trotseer alles  

tot haaie en bankbestuurders  

en goue kaarte limiet  

om te vlug  

uit die slawehuis  

 

Die verwysing na “slawehuis” dui op ’n ironiese ontmaskering van middelklaswaardes. Die 

huishoudelike ruimte en materiële besittings lei ironies genoeg nie tot bevryding nie, maar tot 

verdere onderdrukking. 

 

Henk Havenga se gedigte wat in Nuwe Stemme 1 (1997) verskyn, sluit aan by Castelyn se 

negatiewe uitbeelding van mens-masjien-verhoudinge in die stadsruimte. Die spreker in 

“stadsleeu” (40) voer ook ’n gejaagde bestaan binne die stadsruimte. Die stadswerker word 

uitgebeeld as ’n hipermoderne en professionele stadsyuppie wat ontwerpersklere dra en 

toegerus is met die nodige selfoontegnologie: 

 

en stap bedags in sy carducci-pak  

ge-selfoon en gefokus deur die stad 
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Ná werk keer hy terug na sy “woonstelhok” waarin hy homself toesluit. Dit dui op die 

eensame stadsbestaan wat die yuppie voer. Ten spyte van professionele beroepsukses, sy 

onberispelike optrede (“hy staan opsy vir dames”) en voldoening aan konvensionele 

voorskrifte (“dra ’n swart opvousambreel”) bly hy soos ’n dieretuinleeu in ’n hok vasgekeer. 

Die hunkering van die stadsyuppie na bevryding blyk duidelik uit die volgende: 

 

 maar snags laat 

 voor ’n oop venster 

 brul hy saggies 

 in die rigting 

 van die bosveld 

 

Havenga se gedig “stedelinge” (44) handel ook oor die beperkende stadsbestaan. Die stad 

word in die tweede versreël met “’n gewonde dier” vergelyk wat suggereer dat verwonding 

en aftakeling eie is aan die stadsbestaan. Die stad is metafories gesproke dus besig om te sterf 

en binne hierdie ruimte word natuurlike lewe toenemend deur masjiene bedreig soos reël 3-4 

aantoon: 

 

 om sesuur gil ’n werfhoendertjie 

 verbouereerd teen die elektroniese wekkerstorm.  

 

Verder verwys die spreker na “aasvoëltrokke” wat wag op “die eerste ongevalle” en 

moontlike natuurrampe as gevolg van El Niño. Die voëls, as verteenwoordigend van die 

natuur, se natuurlike voortbestaan word voortdurend deur die stad bedreig. Die “geelbekwou” 

moet in ’n “klipkerk” nesmaak en tussen geboue jag en in die slotreël verwys die spreker na 

die “loodbesmette duif” wat teen sy kantoorvenster skuil. 

 

In die derde strofe word die kontras tussen stad en natuur op ’n interessante wyse aangedui as 

die spreker per selfoon sy sprikkelbesproeiing in sy “vierkantige groentetuin” aanskakel. Dit 

beklemtoon dat masjiene kunsmatigheid en gemaksugtigheid bevorder. Hierin lê die ironiese 

strekking van die gedig, want dit is juis as gevolg van masjiene dat die stadsmens nie meer 

toegang tot die natuurlike omgewing het nie. Dit is verder ironies dat die spreker hoegenaamd 

die moeite doen om ’n groentetuin in stand te hou, aangesien hy tot ’n groot mate nie self 

verantwoordelikheid hiervoor neem nie, maar masjiene dit namens hom doen. Die 
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oorheersende invloed van masjiene veroorsaak dat die spreker nie sy groentetuin op ’n 

materiële vlak beleef nie. Dit is ook ironies om groente te kweek in ’n ruimte wat reeds deur 

kunsmatigheid en vernietiging begrens word. 

’n Belangrike bundel waarin kubertegnologie (as ’n vorm van digitale tegnologie) tematiese 

neerslag vind, is Kubermens (1999) van Eveleen Castelyn. Dié bundel is ’n belangrike 

voorloper tot die verdere tematiese verkenning van kubertegnologie in die Afrikaanse poësie 

ná 2000. 

 

Ná die aanbreek van die nuwe millennium (met ander woorde ná 2000) vorm digitale 

tegnologie (insluitend kubertegnologie) op ’n prominente wyse deel van die literêre 

manifestasie van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie. Afrikaanse digters 

begin toenemend fokus op nuwer vorme van kubertegnologie en digitale tegnologie 

(slimfone, sosiale netwerke, webkameras, digitale kameras en digitale toepassings) in die 

literêre representasies van mens-masjien-verhoudinge. 

 

Die ontginning van digitale tegnologie en kubertegnologie is veral ’n herhalende gegewe in 

die digkuns van Joan Hambidge. Naas die bundel, Ruggespraak, wat in 2002 verskyn, kom 

talle verwysings na die Internet, e-pos, rekenaars, selfone en digitale kameras voor in haar 

bundels En skielik is dit aand (2005a), Dad (2006a), Vuurwiel (2009a) en Lot se vrou (2012). 

Dit is ook opvallend dat Hambidge herhaaldelik digitale tegnologie metafories inspan om 

liefdesteleurstellings of verlies te verwoord. 

 

Benewens Hambidge manifesteer mens-masjien-verhoudinge in digitale leefwêrelde op 

metaforiese, tematiese en referensiële vlak ook in die digkuns van ander Afrikaanse digters. 

In dié opsig dien die volgende as goeie voorbeelde: en die here het foto’s geneem oor 

vanderbijlpark (2002) van Ronel Nel; Die twaalfde letter (2002) van Daniel Hugo; Satan ter 

sprake (2004) van M.M. Walters; Bloot mens (2009) van Jelleke Wierenga; Ligloop (2010) 

van Tom Gouws; Donkerkamer (2011) van Fourie Botha; Vaarwel, my effens bevlekte held 

(2012) van Johann de Lange en Vol draadwerk (2012a) van Marius Crous. 

 

1.3 Literatuuroorsig  
Viljoen (2005:178) bestudeer subjektiwiteit en die rol van tegnologie in identiteitsvorming in 

gedigte van Nijhoff, Van Wyk Louw en Castelyn. Hy identifiseer dat die verhouding tussen 
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mens en tegnologie in die digkuns ter sprake kom, maar dat “net ’n handjievol gedigte wat 

spesifiek kubertegnologie tematiseer” voorkom. Viljoen (2005:177) dui verder die aktuele 

aard van mens-masjien-verhoudinge as volg aan:  

[D]ie kwessie van die verhouding tussen mens en masjien is hoogs aktueel in ’n 

wêreld waarin ons toenemend afhanklik word van masjiene en die grens tussen mens 

en masjien voortdurend vervaag.  

 

De Beer (2005:126) laat hom as volg uit oor die belangrikheid van Viljoen (2005) se 

navorsingsbydrae: 

 

Viljoen werk na aanleiding van enkele bydraes uit die Afrikaanse poësie ’n relevante 

en oorspronklike bydrae uit oor identiteit en die kubermens. (Hy) maak die pad oop 

vir die moontlikheid en noodsaaklikheid van indringende debat oor ’n nuwe 

mensbeeld en die uitdaginge wat daarmee verband hou (De Beer, 2005:126).  

 

Met spesifieke verwysing na Eveleen Castelyn toon Ohlhoff (2015:494) aan dat sekere temas 

by herhaling in Castelyn se poësie voorkom:  

 

So verwys skrywers byvoorbeeld na die menslike kondisie en menslike en 

persoonlike ervarings, die mens gekwel en bedreig deur pyn, siekte, ouderdom en 

vervreemding, die geroetineerdheid van die woonstelbestaan en die stadslewe, en die 

belewenisse in die gesin. 

 

Verder noem Ohlhoff (2015: 494) dat mens ander temas soos gesins- en religieuse waardes, 

(oorlogs)geweld, sosiale probleme, afskeid en skeiding en die rol van die wetenskap en 

tegnologie kon byvoeg. Hy sonder spesifiek die tegnologiemotief in die bundel Kubermens 

(1999) uit. 

 

Ohlhoff (2015:502) wy in sy profiel oor Castelyn ’n hele afdeling aan tegnologie. Na 

aanleiding van ’n aanhaling van Forbes (2000) voer Ohlhoff (2015:502) aan dat wetenskap 

die dominante kultuurmag in die twintigste eeu geword het en dat dit poësie se 

onderwerpsveld aansienlik uitgebrei het. Ohlhoff (2015:503) erken dat dié onderwerpsveld 

van natuurwetenskap en tegnologie mettertyd ’n al groter rol in Castelyn se werk speel.  
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Viljoen (2010) bied ’n bestekopname van die onlangse Afrikaanse poësie waarin hy melding 

maak van “groot avonture” in die poësie. Die avontuur van moderniteit beskryf Viljoen 

(2010:184) as ’n vergestalting van “die ideaal van vooruitgang deur die rede en die 

wetenskap, veral deur tegnologie en tegnologiese ontwikkeling”. Hy sonder ’n gedig van Carl 

Mischke uit (“Lanseerprogram: Apollo I”) om die avontuur van moderniteit te beskryf. 

Viljoen (2010:184) wys op hoe die gedig “die oormoedige vertroue in tegnologie” ontmasker. 

Die postmoderne avontuur (Viljoen, 2010:185) sluit fragmentering van die self in en 

bevraagteken vooruitgang en die idee van moderniteit wat aansluit by die avontuur van 

moderniteit. 

 

Odendaal (2010) bied ’n oorsig van die belangrikste tendense in Afrikaanse poësie vanaf 

2000 tot 2010 en wys spesifiek op die uitwerking van digitale tegnologie op die 

uitgewersbedryf. Die tendense wat hy aanraak in die poësie sluit egter nie tegnologie of die 

mens-masjien-verhouding as tema in nie. Viljoen (2011:17-34) gee ’n bestekopname van die 

Afrikaanse poësie vanaf 2000 tot 2009. Sy sonder liggaamlikheid, die omgewing, dood, 

familiesake en intertekstuele verbande as die belangrikste tematiese fokusse uit.  

 

’n Aantal studies is onderneem oor die impak van tegnologie op die uitgewerswese, en die 

resepsie en verspreiding van literatuur in ’n digitale omgewing. Dié studies besin oor die 

publikasie van poësie op die Internet, maar geen verwysings word gedoen na die poësie self 

nie. Venter (2006) en De Wet (2003) bestudeer die ontstaan van e-publikasies, terwyl 

Adendorff (2003) spesifiek die resepsie en verspreiding van debuutdigbundels teen die 

milleniumwending en die toename in elektroniese produkte ondersoek. Kleyn (2008) 

bespreek boekpublikasies en aktiwiteite rondom Afrikaanse poësie soos verteenwoordig by 

kunstefeeste, radioprogamme en webtuistes. Die rol van tegnologie as tematiese gegewe in 

die poësie word egter nie in hierdie studies bespreek nie.  

 

1.4 Probleemstelling 
Uit die bostaande kort oorsig van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie en die 

literatuuroorsig is dit duidelik dat die manifestasie van mens-masjien-verhoudinge en 

verwante aspekte soos representasies, rolle, metaforiese betekenisse en tematiese 

ontwikkeling hiervan nog nie deeglik nagevors en gekarteer is nie. Daar is nog geen volledige 

en geïntegreerde studie oor mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie onderneem 
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nie, ten spyte van die beduidende aanwesigheid hiervan in die Afrikaanse digkuns (sien 

hoofstuk 3). In dié opsig sal hierdie studie ’n relevante navorsingsbydrae lewer, omdat dit 

bestaande navorsingshiate ten opsigte van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse 

poësie sal aanspreek. 

 

Die doel van hierdie studie is drieledig van aard. Eerstens sal die manifestasie van 

tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 

1990 tot 2012 op ’n kwantitatiewe wyse gekarteer word.  

 

Tweedens sal die eienskappe, dimensies, ooreenkomste en verskille van mens-masjien-

verhoudinge én representasies hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte vanaf 1990 tot 

2012 ondersoek word. Aansluitend hierby word ook vergelykend gekyk na die verskuiwings, 

ooreenkomste en verskille van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan in die 

periode vóór die millenniumwending (1990 tot 1999) teenoor ná die millenniumwending 

(2000 tot 2012). 

 

Derdens sal die rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in posthumane 

subjekte se belewing van liefde en seks, spiritualiteit en die dood in geselekteerde Afrikaanse 

gedigte vanaf 2000 tot 2012 ondersoek word.  

 

Die navorsingsvrae wat uit die bostaande probleemstelling voortvloei, is die volgende:  

 

• Hoe kan die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 op ’n kwantitatiewe wyse 

gekarteer word? 

• Hoe lyk die kwantitatiewe kartering van tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012? 

• Watter afleidings kan oor die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 gemaak word? 

• Watter eienskappe, dimensies, ooreenkomste en verskille vertoon mens-masjien-

verhoudinge én die representasies hiervan in geselekteerde gedigte vanaf 1990 tot 

2012? 
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• Watter verskuiwings, ooreenkomste en verskille vertoon mens-masjien-verhoudinge 

én die representasies hiervan vóór die millenniumwending (1990 tot 1999) teenoor (in 

vergelyking met) ná die millenniumwending (2000 tot 2012)? 

• Wat is die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van liefde en seks in geselekteerde gedigte vanaf 

2000 tot 2012? 

• Wat is die rol van tegnofetisjisme in die spiritualiteitsbelewing van posthumane 

subjekte in geselekteerde gedigte vanaf 2000 tot 2012? 

• Wat is die belangrikste metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte in geselekteerde gedigte vanaf 2000 

tot 2012? 

• Wat is die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van die dood in geselekteerde gedigte vanaf 2000 

tot 2012? 

 

1.5 Doelformulering 
Voortvloeiend uit die probleemstelling in afdeling 1.4, kan die volgende navorsingsdoelwitte 

geformuleer word: 

 

• om die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in 

die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 op ’n kwantitatiewe wyse te karteer; 

• om deur statistiese data-analise sinvolle afleidings te maak oor die manifestasie van 

tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in Afrikaanse poësie vanaf 

1990 tot 2012; 

• om deur deeglike teksanalise die eienskappe, dimensies, ooreenkomste en verskille 

van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan in geselekteerde gedigte 

vanaf 1990 tot 2012 te identifiseer; 

• om die verskuiwings, ooreenkomste en verskille van mens-masjien-verhoudinge én 

die representasies hiervan vergelykend tussen die periode vóór (1990 tot 1999) en ná 

(2000 tot 2012) die millenniumwending aan te toon; 

• om die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van liefde en seks in geselekteerde gedigte vanaf 

2000 tot 2012 aan te toon; 
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• om die rol van tegnofetisjisme in die spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte 

in geselekteerde gedigte vanaf 2000 tot 2012 te identifiseer; 

• om die belangrikste metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte in geselekteerde gedigte vanaf 2000 

tot 2012 aan te toon; 

• om die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van die dood in geselekteerde gedigte vanaf 2000 

tot 2012 te beskryf. 

 

1.6 Terreinafbakening en werkwyse 
Die breë teoretiese raamwerk en spesifieke teoretiese uitgangspunte kom in hoofstuk 2 aan 

bod. Daar sal aandag gegee word aan fenomenologiese uitgangspunte van Heidegger (1962) 

en Merleau-Ponty (1962), Ihde (1990, 1993, 2002) se filosofie van tegnologie en mens-

tegnologie-verhoudings en posthumanistiese en transhumanistiese beskouings van Haraway 

(1991, 1995, 1999), Hayles (1995, 1999), Pepperell (2003), Janicaud (2005) en De Beer 

(2010). 

 

Die beoogde studie beskik oor drie komponente wat verskillende dog verwante invalshoeke 

op mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 bied. Die eerste 

komponent is ’n kwantitatiewe kartering van tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. Die aard, motivering, 

metodologie, statistiese data-analise van resultate en afleidings sal in hoofstuk 3 aan bod 

kom.  

 

Die tweede komponent behels ’n kwalitatiewe literêr-historiese en teksanalitiese ondersoek 

na die eienskappe, dimensies, ooreenkomste en verskille van mens-masjien-verhoudinge én 

representasies hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte vanaf 1990 tot 2012. Dit sal die 

primêre fokus van hoofstuk 4 vorm.  

 

Die derde komponent sal die vorm aanneem van ’n analise en interpretasie van geselekteerde 

Afrikaanse gedigte vanaf 1990 tot 2012 in die verdere toepassingshoofstukke (hoofstuk 5-7). 

In dié hoofstukke word uitsluitlik gefokus op rolle en metaforiese betekenisse van digitale 

tegnologie in terme van drie verskillende tematiese belewingsdimensies van posthumane 
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subjekte, naamlik liefde en seks (hoofstuk 5), spiritualiteit (hoofstuk 6) en die dood (hoofstuk 

7).  

Bevindings oor spesifieke aspekte (soos geformuleer in die navorsingsdoelwitte) vorm in die 

meeste gevalle deel van die individuele gedigontledings, alhoewel oorhoofse bevindings en 

gevolgtrekkings kortliks aan die einde van hoofstuk 4-7 aangetoon word. Dieselfde werkwyse 

geld vir die samevattende hoofstuk (hoofstuk 8) waarin die bevindings en gevolgtrekkings 

weereens op ’n oorsigtelike wyse aangedui word. Dié oorhoofse bevindings in die 

slothoofstuk (en aan die einde van hoofstuk 4-7) en die spesifieke bevindings in die 

afsonderlike gedigontledings moet derhalwe gesamentlik beskou word. Die spesifieke 

werkwyse word gevolg om onnodige duplisering te vermy.  

 

Die spesifieke en afgebakende tydsraamwerk (1990 tot 2012) en die seleksie van spesifieke 

gedigte is noodsaaklik om die omvang van die ondersoek te beperk. Dit impliseer egter nie 

die afwesigheid van mens-masjien-verhoudinge in periodes vóór of ná die afgebakende 

periode nie. Dit is egter tydens die periode 1990 tot 2012 waarin ’n duidelike toename in die 

tematiese ontginning van veral digitale tegnologie in die Afrikaanse poësie plaasvind. Die 

gekose periode (1990-2012) is verder geskik vir die vergelykende benadering wat gedeeltelik 

in hoofstuk 4 gevolg word. Dit behels die identifisering van verskuiwings, ooreenkomste en 

verskille in terme van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan tussen die 

periode vóór (1990 tot 1999) en ná (2000 tot 2012) die millenniumwending.  

 

Weens die sterk teksanalitiese werkwyse in die studie, sal dikwels uit gedigte aangehaal 

word. Derhalwe word al die geselekteerde gedigte in Bylaag A opgeneem volgens die 

volgorde waarin dit in die studie bespreek word. Verder word slegs die bladsynommers van 

bespreekte gedigte vermeld en nie die bladsynommers van aanhalings uit gedigte nie. Dit is 

om leesbaarheid te vergemaklik.  

 

1.7 Verklaring van terme en konsepte 
Die term “mens-masjien-verhoudinge” dui in hierdie studie op die verhoudinge wat die mens 

met tegnologie (masjiene) het én die verhoudinge tussen mens en tegnologie (masjiene) asook 

omgekeerd. Die terme “masjien(e)” en “tegnologie” word uitruilbaar gebruik en sluit alle 

vorme van tegnologie (ook digitale tegnologie soos die Internet en sosiale media) in. 
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Verder is dit belangrik om te let op die onderskeid tussen die terme “tegnologiese objekte” en 

“niemenslike entiteite”. Tegnologiese objekte is alle objekte wat as “gereedskap” van die 

mens beskou kan word; dit is byvoorbeeld ’n hamer, pen, en asbak.2 Binne die 

fenomenologie is niemenslike entiteite alle onafhanklike wesens/objekte/dinge wat in die 

leefwêreld bestaan byvoorbeeld diere, plante, die oseaan3, asook tegnologiese objekte soos ’n 

tafel of ’n motor.  

 

Die term “kuborg” is aanvanklik deur die wetenskaplikes Clynes en Kline (1960) gebruik en 

is ’n verkorting van die term “kubernetiese organisme”. Dit word verklaar as ’n 

selfregulerende masjien-mens waarin masjienagtige dele as plaasvervangers vir organiese 

dele dien om die liggaam se funksies te normaliseer of te verbeter (Haraway 1991, Burrows 

& Featherstone 1995, Yokoi 2009). 

 

Die term “kuberruimte” is ’n dimensie wat deur masjiene geskep is. Dit is nie ’n fisiese plek 

nie, maar eerder ’n virtuele ruimte waarin rekenaars en ander masjiene deur ’n netwerk kan 

kommunikeer en inligting uitruil (Ulfo, 2008:140). Burrows en Featherstone (1995:5) brei op 

dié omskrywing van die kuberruimte uit en noem dat dit ’n plek is waar tegnologie 

(masjiene) ruimtes skep vir maskering, nabootsing, kamoeflering en verplasing. Die 

implikasies wat die kuberruimte vir die liggaam inhou, kom dus nie op letterlike verandering 

neer nie, maar eerder op die transendering van die liggaam. Masjiene skep dus die 

moontlikheid van andersoortige representasies van liggaamlikheid. In dié verband beweer 

Burrows en Featherstone (1995:12) die volgende: 

 

Although contemporary reflexive self-identity increasingly relies upon an ability to 

transform the body, with the potential development of the parallel world of 

cyberspace, the range of ways in which one can represent one’s embodied subjectivity 

becomes much more varied and flexible, surpassing the ‘horizons of the flesh’ and 

constraints of the ‘physical’ body.  

 

Met die terme “kubermens”, “kuborg” en “posthumane subjek” word daar nie letterlik na 

mense as kubernetiese organismes verwys nie, maar eerder na die menslike bewussyn en ’n 

beskrywing van menslike subjektiwiteit. Dit word as vanselfsprekend aanvaar dat masjiene 
                                                           
2 Vergelyk Heidegger (1962), Merleau-Ponty (1962) en Ihde (1990).  

3 Binne die ekokritiek word die aarde byvoorbeeld as onafhanklike entiteit beskou (vergelyk Morton, 2010). 
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oftewel tegnologie ’n invloed op kultuur uitoefen. Wydverspreide ontwikkelinge wat in 

wetenskap en tegnologie plaasvind, het direkte sosiale en kulturele implikasies tot gevolg. 

Die term “posthumane subjek” dui dus nie net op beliggaming nie, maar ook op bewussyn en 

verstand in ’n digitale omgewing. 

 

Die terme “kuborg” en “posthumane subjek” sal as sinonieme gebruik word. Die navorser sal 

hoofsaaklik van die term “posthumane subjek” gebruik maak en slegs ter wille van 

afwisseling en ten opsigte van die konseptuele ontwikkelingskontinuum (kubermens tot 

kuborg) van die term “kuborg” gebruik maak. 

 

In hierdie studie impliseer die term “posthumane subjek” ’n mens (met die uiterlike 

eienskappe van ’n mens) wat volkome afhanklik geword het van tegnologie vir sy bestaan. 

Verder is die mens as posthumane subjek se bewussyn, beliggaming, intelligensie, rede, 

intimiteit en identiteit tot ’n groot mate met masjiene geïntegreer. Die geassimileerde 

masjien-mens (posthumane subjek) ervaar dus intimiteit, spiritualiteit, identiteit en bewussyn 

grootliks deur die bemiddeling van masjiene. 

 

Beliggaming binne die konteks van die Afrikaanse poësie is nie soseer afgestem op 

liggaamlike rekonstruksie nie, maar eerder op die rekonstruksie van die self in die 

kuberruimte. Dit geskied grootliks via selfone, rekenaars en sosiale media wat as ’n 

verlengstuk van die liggaam/self uitgebeeld word. Die kuborg-figuur bring dus idees van 

verlenging, substitusie, maskering, nabootsing en die skep van ’n nuwe identiteit na vore. 

 

Die posthumanisme, posthumane subjek en kuborg-mite sal in hoofstuk 2 as deel van die breë 

teoretiese raamwerk van die studie op ’n meer uitgebreide wyse bespreek word.  

 



Hoofstuk 2: Teoretiese uitgangspunte
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2 Hoofstuk 2: Teoretiese uitgangspunte 

2.1 Inleiding 
Die ontwikkeling van die posthumane subjek hetsy van kubermens tot kuborg en die 

manifestasie hiervan in die Afrikaanse poësie is een van die navorsingsdoelwitte van die 

studie. Dit is vervolgens belangrik om teoretiese uitgangspunte van die posthumanisme en 

transhumanisme te bespreek, omdat dit as teoretiese agtergrond lig sal werp op mens-

masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie. Die posthumane subjek se verskillende 

verhoudings met masjiene sal verder aan die hand van Ihde (1990, 1993, 2002) se filosofie 

van tegnologie, en meer spesifiek sy drie mens-tegnologie-verhoudings, bespreek word. Die 

ontwikkeling van kubermens tot kuborg impliseer ook ’n bespreking van die kuborg as 

mitiese konsep met spesifieke verwysing na Haraway (1991, 1995, 1999) en haar seminale 

teks, A Cyborg Manifesto (1991).  

 

Dit is belangrik om aan te toon dat die fenomenologie as uitgangspunt in breë verband by 

hierdie studie betrek sal word. Die fenomenologie word hoofsaaklik betrek ten opsigte van ’n 

aantal teoreties-filosofiese sleutelterme wat betrekking het op die posthumanisme, 

transhumanisme, die mite van die kuborg, sowel as Ihde (1990, 1993) se filosofie van 

tegnologie.  

 

2.2 Relevante teoretiese uitgangspunte 
2.2.1 Die fenomenologie 
Die term “fenomenologie” is sedert die negentiende eeu algemeen gebruik in die filosofie en 

Hegel se werk The Phenomenology of Mind (1807) is ’n voorbeeld hiervan (Wrathall & 

Dreyfus, 2006:1). Die vroeëre gebruik van die term dui grotendeels op ’n beskrywende 

benadering tot ’n probleem eerder as ’n analitiese benadering. Wrathall en Dreyfus (2006:2) 

toon aan dat Husserl die fenomenologie inspan om hoofsaaklik strukture van belewing, soos 

wat dit sigself die bewussyn voorstel, te beskryf. Husserl se beskouing van die 

fenomenologie is dus ’n meer presiese, metodologiese benadering tot die studie van die 

strukture van die bewussyn om objekte buite die bewussyn sowel as die inhoud van die 

bewuste verstand op ’n sistematiese wyse te bestudeer en te beskryf (Wrathall & Dreyfus, 

2006:2). 

 

Hieruit vloei sleutelterme soos Bewussyn, Intensionaliteit, Bestaan (Dasein), Persepsie, 
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Leefwêreld, Wêreld Entiteite en Liggaamlike Belewing voort. Van hierdie terme is konsepte 

wat Husserl in sy beskouing van die fenomenologie omskryf en later deur ander filosowe 

soos Scheler (1958), Ingarden (1964,1976), Stein (2002), Jaspers (1955), Heidegger (1962) 

en Merleau-Ponty (1962) in heroënskou geneem word. Dit is egter Heidegger wat ’n ander 

koers ten opsigte van die fenomenologie inslaan (Wrathall & Dreyfus, 2006:3). Hy verwerp 

Husserl se beklemtoning van die bewussyn en die vaslegging van strukture van die bewussyn, 

maar voer aan dat die fenomenologie eerder die strukture van die mens se alledaagse “in-die-

wêreld-wees” (“being-in-the-world”) moet verbeeld. Intensionaliteit in Heidegger se terme is 

dus gegrond op wêreldse verhoudings en nie, soos Husserl aangevoer het, op die inhoud van 

verstand en verstandelike (geestelike) prosesse nie. Merleau-Ponty brei uit op Heidegger se 

konsep van “in-die-wêreld-wees” en fokus op persepsie en die mens se liggaamlike belewing 

van die wêreld (Wrathall & Dreyfus, 2006:3). 

 

Crowell (2006:10) toon aan dat Husserl se beskouing van die fenomenologie uit vier 

belangrike komponente bestaan. Eerstens is Husserl se fenomenologie beskrywend. Husserl 

dring byvoorbeeld daarop aan dat fenomene soos persepsie eers deeglik beskryf moet word 

om te kan bepaal hoe dit funksioneer. Tweedens het die fenomenologie ten doel om te 

verhelder, nie te verduidelik nie, omdat dit byvoorbeeld nie die bestaan van entiteite (dinge) 

verklaar nie. Derdens is fenomenologie ’n eidetiese en nie ’n feitelike ondersoek nie. 

Fenomenologie het eerder ten doel om die essensie van entiteite te onthul. Crowell (2006:11) 

beskryf dié onthulling as volg: 

 

Phenomenology studies some concrete act of perception only as an example for 

uncovering what belongs necessarily to perception as such – for instance, that it gives 

its object “in person,” or that it apprehends its object against a co-given background 

or “horizon.”  

 

Laastens, is die fenomenologie ’n reflektiewe (wederkerende) ondersoek, omdat dit nie direk 

besorg is oor entiteite nie, maar eerder met die mens se belewing van daardie entiteite 

(Crowell, 2006:11). 

 

Soos reeds aangetoon het Heidegger (1975) sterk kritiek teen Husserl se beklemtoning van 

die bewussyn uitgespreek. Heidegger (1962:62) verklaar sy beskouing van die fenomenologie 

eerder as ’n “analise van bestaan”. Wrathall (2006:31) beskryf Heidegger se fenomenologie 
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en sy beskouing van fenomene as eksistensiële fenomenologie, hoewel Heidegger dit in sy 

vroeëre werk verwerp. Wrathall (2006:31) voer aan dat Heidegger se stelling dat fenomene 

hulself slegs aan die mens onthul wanneer die mens sig op die regte wyse met die wêreld 

verbind, juis kenmerkend is van die eksistensialisme.  

 

Heidegger (1962:58) se formele definisie van fenomenologie dui op ’n soort eksistensiële 

fenomenologie: 

 

Thus ‘phenomenology’ means[...] – to let that which shows itself be seen from itself 

in the very way in which it shows itself from itself... But here we are expressing 

nothing else than the maxim[...]: ‘To the things themselves!’ 

 

Merleau-Ponty (1962: vii) verklaar dat fenomenologie die studie van wese (essensie) is en dat 

die vraag na wat fenomenologie is, nie voldoende beantwoord is nie: 

 

[P]henomenology is also a philosophy which puts essences back into existence, and 

does not expect to arrive at an understanding of man and the world from any starting 

point other than that of their ‘facticity’. 

 

Verder beweer Merleau-Ponty (1962: viii) dat dit ’n filosofie is wat ’n verklaring van ruimte, 

tyd en die wêreld soos wat ons dit “beleef” bied. Die fenomenologie probeer ’n direkte 

beskrywing gee van ons belewing soos wat dit is sonder om sielkundige oorsprong of 

oorsaaklike verduidelikings deur wetenskaplikes, historici of sosioloë in ag te neem. In dié 

opsig verskil dit van Husserl se omskrywing. 

 

Vir Heidegger (1962:59) verwys die woord fenomenologie na die “hoe” waarmee dit wat in 

die wetenskap behandel word, voorgestel en hanteer word. Heidegger (1962:95) verwys in 

dié verband na die Bestaan van “dinge” wat as entiteite gebruik en geproduseer word en nie 

as voorwerpe waardeur die “wêreld” teoreties geken word nie. Heidegger (1962:96) noem dat 

hierdie entiteite toeganklik word vir die mens wanneer die mens sigself daarmee 

vereenselwig tydens die gebruik of produksie daarvan. Heidegger (1962:97) noem dié 

entiteite “gereedskap”4 (“equipment”): 

                                                           
4 Gereedskap is toerusting of hulpmiddel – in gebruik – en is die middel tot belewing. 
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In our dealings we come across equipment for writing, sewing, working, 

transportation, measurement. The kind of Being which equipment possesses must be 

exhibited[…] Taken strictly, there ‘is’ no such thing as an equipment. To the Being of 

any equipment there always belongs a totality of equipment, in which it can be this 

equipment that it is. Equipment is essentially ‘something in-order-to’[…] A totality of 

equipment is constituted by various ways of the ‘in-order-to’, such as serviceability, 

conduciveness, usability, manipulability.  

 

Heidegger (1962:98) beweer dat gereedskap sigself slegs ten toon kan stel (onthul) in 

situasies binne die maatstaf van die gereedskap self – byvoorbeeld die kap van ’n hamer5. 

Tydens die aksie om te kap word nié net die karakter van die gereedskap onthul nie, maar 

word die gereedskap as hamer ook op toepaslike wyse bewillig. Die “ten-einde-te” wat deur 

die gereedskap bewillig word tydens die gebruik daarvan veroorsaak dat die mens se saak 

ondergeskik word daaraan. Hóé meer ons die hamer gebruik, hóé meer primitief word ons 

verhouding daarmee en hoe meer word dit onthul as dit wat dit is naamlik gereedskap. 

Heidegger (1962:98) beskryf verder die gekap as die manipuleerbare aard van die hamer self: 

 

The kind of Being which equipment possesses − in which it manifests itself in its own 

right − we call ‘readiness-to-hand’. Only because equipment has this ‘Being-in-itself’ 

and does not merely occur, is it manipulable in the broadest sense and at our 

disposal… But when we deal with them (Things) by using them and manipulating 

them, this activity is not a blind one; it has its own kind of sight, by which our 

manipulation is guided and from which it acquires its specific Thingly character. 

 

Wrathall (2006:34) verwys na Heidegger se hamervoorbeeld en Merleau-Ponty se 

asbakvoorbeeld in terme van objekte in die leefwêreld as “wêreldentiteite” wat ’n belangrike 

fenomenologiese konsep verteenwoordig. Wrathall (2006:34) noem dat die doel van ’n 

fenomenologiese beskrywing van wêreldentiteite is om ons te help om te herken hoe entiteite 

(dinge/objekte/gereedskap) saamgestel en beskikbaar gestel word vir die mens sonder dat ons 

daaroor hoef na te dink. 

 

                                                           
5 Vergelyk Heidegger (1977) se artikel The Question concerning technology. 
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In dié verband is Merleau-Ponty (1962:373) se asbakvoorbeeld relevant, omdat die asbak 

sigself voorstel in terme van die verskillende wyses waarop dit vasgehou word en hoe die 

mens homself tot dit posisioneer. Wrathall (2006:35) sê dat hy die asbak verstaan as iets wat 

hy weet hoe om vas te hou, rond te skuif en sy hande om te beweeg, nie as iets waaraan hy 

dínk nie. Merleau-Ponty (1962:373) beskryf dié ervaring as volg: 

 

The significance of the ash-tray […] is not a certain idea of the ash-tray which co-

ordinates its sensory aspects and is accessible to the understanding alone, it animates 

the ash-tray, and is self-evidently embodied in it. That is why we say that in 

perception the thing is given to us ‘in person’, or ‘in the flesh’. Prior to and 

independently of other people, the thing achieves that miracle of expression: an inner 

reality which reveals itself externally, a significance which descends into the world 

and begins its existence there, and which can be fully understood only when the eyes 

seek it in its own location. Thus the thing is correlative to my body and, in more 

general terms, to my existence, of which my body is merely the stabilized structure. It 

is constituted in the hold which my body takes upon it; it is not first of all a meaning 

for the understanding, but a structure accessible to inspection by the body [...]. 

 

’n Ander sentrale konsep van die fenomenologie wat kortliks bespreek sal word, is 

“intensionaliteit”. Die sielkundige, Brentano, beskryf dit as ’n verstandelike proses en voer 

aan dat alle soort belewing in die wêreld intensioneel is. Husserl (1964) het egter Brentano se 

idee van intensionaliteit verwerp omdat dit volgens hom nie die rol van objektivering 

ingesluit het nie (Mohanty, 2006:71). Husserl omskryf die konsepte van “aksie” (noema as 

die betekenis van aksie) en “kennis” as sentraal tot die beskrywing van intensionaliteit. 

Husserl het ook “waarheid” en die nastreef van die tydsproses as intensionaliteit beskou 

(Mohanty, 2006:71). Heidegger (1977, 1962) vereis egter ’n meer radikale benadering tot die 

konsep van intensionaliteit. Mohanty (2006:73) sê vervolgens dat Heidegger vra hoe dit 

moontlik is vir die subjek om van sy verhouding tot die ander te ontsnap of waarom die 

subjek juis ’n objek benodig, en omgekeerd. Daarom, volgens Mohanty (2006:73), voer 

Heidegger aan dat intensionaliteit tot Dasein behoort omdat dit (Bestaan) altyd sáám mét 

ander wesens ervaar word.  

 

Mohanty (2006:74) noem vier opskrifte waaronder Merleau-Ponty intensionaliteit bespreek 

as “werkende intensionaliteit”, “liggaamlike intensionaliteit”, “intensionaliteit en 
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deursigtigheid” en “die verhouding tussen bewussyn en die wêreld”. Vir Merleau-Ponty is die 

primêre intensionaliteit nie die intensionele aksie wat die wêreld of die objek in die wêreld 

vooropstel nie, maar eerder die belewing van die wêreld as “reeds bestaande” (Mohanty 

2006:74). Verder beskou Merleau-Ponty (1962:81) intensionaliteit ook in terme van die 

liggaam, waar die liggaam as oogpunt (“point of view”) tot die wêreld beskou word, en as 

een van die objekte van daardie wêreld. Hiernaas brei Merleau-Ponty (1962:83) uit op die 

begrip van die liggaam as objek en daarmee saam ook op intensionaliteit: 

 

Let us consider it then at work in the constitution of our body as object, since this is a 

crucial moment in the genesis of the objective world. It will be seen that one’s own 

body evades, even within science itself, the treatment to which it is intended to subject 

it. And since the genesis of the objective body is only a moment in the constitution of 

the object, the body, by withdrawing from the objective world, will carry with it the 

intentional threads linking it to its surroundings and finally reveal to us the perceiving 

subject as the perceived world.  

 

Die bogenoemde kort bespreking van die fenomenologie het gepoog om die belangrikste 

uitgangspunte en sleutelbegrippe van die fenomenologie kortliks te omskryf. In die volgende 

afdeling sal die relevansie van die fenomenologiese bespreking van hierdie terme, spesifiek 

“leefwêreld” of “in-die-wêreld-wees”, asook “Intensionaliteit”, duideliker word. 
 

2.2.2 Ihde (1990; 1993; 2002) se filosofie van tegnologie en mens-tegnologie-

verhoudings 

In die titel van Ihde (1990) se seminale teks Technology and the Lifeworld: From Garden to 

Earth wat die filosofie van tegnologie uitlê, is dit die begrip “Leefwêreld” wat die verband 

met die fenomenologie aktiveer. Ihde (1990:31) self voer aan dat sy analise van hierdie 

leefwêrelde (tegnologiese en nietegnologiese) beide fenomenologies en hermeneuties is. Dit 

is belangrik om aan te toon dat Ihde (1990, 1993) se filosofie van tegnologie en sy drie mens-

tegnologie-verhoudings kernbegrippe beskryf wat relevant is vir hierdie ondersoek.  

 

Ihde (1990:31, 2002:xi) verwys na Heidegger se hamervoorbeeld om die kenmerke van ’n 

tegnologiese leefwêreld te bespreek. Die manier waarop die mens met objekte van kennis en 

gereedskap of “gebruiksobjekte” omgaan, is hier van belang. Volgens Ihde voer Heidegger 
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(1962:95) aan dat ons alledaagse belewing van tegnologie nader aan dié van gereedskap staan 

en vergelykbaar is met die hamervoorbeeld:  

 

The kind of dealing which is closest to us is as we have shown, not a bare perceptual 

cognition, but rather that kind of concern which manipulates things and puts them to 

use; and this has its own kind of ‘knowledge’. 

 

Die hamervoorbeeld behels ’n fenomenologiese analise van die aksie om met ’n hamer te 

kap. Heidegger onderskei tussen normale gebruik – die timmerman wat spykers inslaan – en 

’n abnormale situasie waar die hamer breek of wegraak (Ihde, 1990:32). Verder noem Ihde 

(1990:32) dat Heidegger sy eie soort fenomenologie in dié verband ontwikkel het. In die 

eerste plek is alle objekte relatief tot ’n konteks wat daarop neerkom dat daar geen objekte-in-

sigself is nie.  

 

Tweedens dui Ihde (1990:32) aan dat gereedskap instrumentele “intensionaliteit” het, met 

ander woorde gereedskap is “om-ten-einde-te”. Daar is dus ’n doel, ’n opdrag van iets aan 

iets. Voorts beklemtoon Ihde (1990:32) ’n derde kenmerk van die analise. Die gereedskap 

(toerusting/hulpmiddel) – in gebruik – word die middel, nie die objek nie, van belewing. 

Heidegger (1962: 99) beskryf dit as volg: 

 

The peculiarity of what is proximally ready-to-hand is that, in its readiness-to-hand, it 

must, as it were, withdraw [zurückzuziehen] in order to be ready-to-hand quite 

authentically. 

 

Hierdie onttrekking van die tegnologie vanuit direkte belewing noem Ihde (1990:32) later ’n 

beliggamingsverhouding. Ihde (1990:33) noem dat Heidegger die fenomeen van 

gebruiksobjekte oorsien, omdat die gebruiker “geabsorbeer” word deur die gebruik van 

hierdie objekte. Kortom, Heidegger se siening van die wêreld is een waarvolgens die hele 

wêreld as ’n “hulpbron-put” vir menslike gebruik beskou word. Heidegger (1962:101) voer 

aan dat tegnologie ’n manier van kyk (sien) impliseer en dat gebruike van die hulpbron-put ’n 

manier van “onthulling” is: 

 

Our concernful absorption in whatever work-world lies closest to us, has a function of 

discovering; and it is essential to this function that, depending upon the way in which 



31 
 

we are absorbed, those entities within-the-world which are brought along in the work 

and with it[...] remain discoverable in varying degrees of explicitness and with a 

varying circumspective penetration.  

 

Ihde (1990:39) verwys dan ook na Merleau-Ponty (1962:291) se analise van persepsie en die 

leefwêreld as ’n analise van die fenomenologiese verband tussen die “geleefde” liggaam en 

die waargenome wêreld: 

 

What counts for the orientation of the spectacle is not my body as it in fact is, as a 

thing in objective space, but as a system of possible actions, a virtual body with its 

phenomenal ‘place’ defined by its task and situation. My body is wherever there is 

something to be done (Merleau-Ponty, 1962:291).   

 

Hierdie stelling sluit dus aan by die begrip van intensionaliteit wat vroeër bespreek is met 

betrekking tot Merleau-Ponty se beskouing van die liggaam as oogpunt tot die wêreld.  

 

Dit is beduidend dat Ihde (1990, 1993) se voorgestelde filosofie van tegnologie sterk 

fenomenologiese en hermeneutiese verbande toon met wat Heidegger en Merleau-Ponty 

spesifiek in hul analise van die fenomenologie voorstel. Ihde (1990:107) se voorgestelde 

kontinuum van mens-tegnologie-verbande bestaan uit drie onderskeie verhoudings, naamlik: 

 

Mens-tegnologie-Wêreld-verhoudings 

 

Variant 1, Beliggamingsverhoudings 

(Mens-tegnologie) → Wêreld 

 

Variant 2, Hermeneutiese verhoudings 

Mens → (tegnologie-Wêreld) 

 

Variant 3, Alteriteitsverhoudings 

Mens → tegnologie-(- Wêreld) 
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Aan die een kant is die tegnologieë wat deur middel van hul semi-deursigtigheid die wêreld 

aan die mens bekendmaak (beliggamingsverhoudings). Aan die ander kant is die 

alteriteitsverhoudings waarin tegnologie ’n kwasi-ander word, of ’n tegnologie-as-ander, 

waarin die mens in verhouding staan tot tegnologie. Tussenin lê hermeneutiese verhoudings 

waarin tegnologieë beide die mens se persepsuele en liggaamlike verbande met tegnologieë 

vervul en bemiddel.  

 

2.2.2 (a) Beliggamingsverhoudings 

Ihde (1990:72; 2002:xi) fokus op die kenmerke wat te make het met hoe ons liggaamlik 

betrokke is by tegnologieë. Ihde (1990:72) kyk na die verskillende maniere waarop die mens-

as-liggaam reageer met sy omgewing deur middel van tegnologieë. Ihde (1990:72) voer aan 

dat die beliggaming van ’n mens se praktyk (praxis) deur middel van tegnologieë uiteraard ’n 

eksistensiële verband met die wêreld tot stand bring. Die eerste stel eksistensieel-tegnologiese 

verbande met die wêreld noem Ihde (1990:73) beliggamingsverbande. Ihde (1990:73) 

gebruik die voorbeeld van visuele hulpmiddels om die intensionaliteit van kyk (om te sien) na 

te speur:  

 

I see – through the optical artifact – the world. (Ihde, 1990:73) 

 

Op ’n soortgelyke wyse sal die brildraer die tegnologie van brilglase beliggaam: 

 

Ek – bril – wêreld 

 

Die tegnologie staan dus tussen die siener en dit wat gesien word in ’n posisie van 

bemiddeling. Wáár en hóé die tegnologie beleef word, is ook belangrik om ’n kontinuum van 

verbande ten opsigte van die beliggamingsverband te beskryf. Eerstens moet die tegnologie 

tegnies daartoe in staat wees om deur gesien te word – dit moet deursigtig wees (Ihde, 

1990:73). Slegs wanneer die glas deursigtig is, kan die tegnologie beliggaam word. Dit is ’n 

kernvoorwaarde van beliggaming. Beliggaming is ook tweeledig in die sin dat dit aangeleer, 

of in fenomenologiese terme, saamgestel word. Sodra die beliggaming aangeleer is, kan die 

tegnologie optimaal “deursigtig” word (Ihde, 1990:73).  

 

Dit is belangrik om daarop te let dat Ihde (1990:73) eenvoudige objekte soos ’n bril gebruik 

om sy filosofie uit te lê, alhoewel meer gekompliseerde tegnologieë soos ’n rekenaar of 
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selfoon ook beduidende tegnologieë van bemiddeling is wat Ihde se filosofie relevant maak 

vir hierdie studie. Die “deursigtigheid” waarvan Ihde praat is van toepassing op byvoorbeeld 

die selfoon omdat dit deel geword het van die mens se persepsuele-liggaamlike self-belewing 

(Ek-selfoon)-wêreld. Op dieselfde wyse wat Ihde (1990:73) aanvoer dat die bril deel word 

van die manier waarop die mens gewoonlik sy omgewing beleef, het die selfoon ook deel 

geword van die mens se omgewing. Dit “onttrek” en word amper geensins opgemerk nie. 

Sodra die beliggaming aangeleer is, kan die tegnologie optimaal “deursigtig” word. Dit word 

in die mens se eie persepsuele-liggaamlike self-belewing ingelyf – (Ek-bril)-wêreld. Die bril 

word deel van die manier waarop die mens gewoonlik sy omgewing beleef, dit “onttrek” en 

word nes die selfoon, nie opgemerk nie (Ihde, 1990:73).  

 

Verder wys Ihde (1990:74; 2002:xii) daarop dat die mens se “liggaamsbeeld” nie vas is nie, 

maar dat dit vervormbaar is en uitgebrei of ingeperk kan word in terme van die materiële of 

tegnologiese bemiddelings wat beliggaam kan word (tegnologieë soos die rekenaar, selfoon, 

elektroniese prostese en kontaklense word onder meer hier geïmpliseer). Nog ’n belangrike 

punt in terme van die beliggaming van tegnologieë is die mens se begeerte om totaal met 

masjiene te integreer en om die mag wat gepaardgaan met tegnologiese verbeterings aan die 

liggaam, te verseker. Ihde (1990:75) beskryf hierdie begeerte as volg: 

 

It is the doubled desire that, on one side, is a wish for total transparency, total 

embodiment, for the technology to truly ‘become me.’ Were this possible, it would be 

equivalent to there being no technology, for total transparency would be my body and 

senses [...] The other side is the desire to have the power, the transformation that the 

technology makes available. Only by using the technology is my bodily power 

enhanced and magnified by speed, through distance, or by any of the other ways in 

which technologies change my capacities. These capacities are always different from 

my naked capacities. 

 

Die begeerte van totale beliggaming is dus teenstrydig omdat die mens oor die mag en 

transformasie wat tegnologie beskikbaar stel beskik, maar slegs op so ’n wyse dat hy 

onbewus is van die teenwoordigheid daarvan. Die mens wil dit op so ’n wyse verkry dat die 

tegnologie totaal met die mens integreer – dat dit die mens word. Ihde (1990:75) beskryf die 

teenstrydige begeerte as volg: 
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Such a desire both secretly rejects what technologies are and overlooks the 

transformational effects which are necessarily tied to human-technology relations. 

This illusory desire belongs equally to pro- and anti-technology interpretations of 

technology.  

 

Ihde (1990:75) se bespreking van hierdie begeertes sluit aan by die idees van die 

transhumanisme, waar die verlating van of skeiding met die liggaam die uiteindelike begeerte 

is. Ihde (1990: 75; 2002: xiii) noem dat die begeerte juis beide utopiese en distopiese drome 

insluit en dat die materiële tegnologie altyd gedeeltelike of kwasi-deursigtigheid inhou: 

 

In extending bodily capacities, the technology also transforms them. In that sense, all 

technologies in use are non-neutral [...] The desire is simultaneously a desire for a 

change in situation – to inhabit the earth, or to go beyond the earth – while sometimes 

inconsistently and secretly wishing that this movement could be without the 

mediation of the technology. 

 

Ihde (1990:76) maak dan ’n belangrike stelling wat spesifiek van toepassing is op die 

Afrikaanse poësie en aansluit by een van die doelwitte van hierdie studie: 

 

[…] the user both wants and does not want the technology. The user wants what the 

technology gives but does not want the limits, the transformations that a 

technologically extended body implies. There is a fundamental ambivalence toward 

the very human creation of our own earthly tools.  

 

In die Afrikaanse poësie veral vanaf die 1990’s word die mens-masjien-verhouding 

hoofsaaklik as negatief, vreesaanjaend en apokalipties uitgebeeld. Die Afrikaanse poësie ná 

2000 beeld ’n meer gematigde verhouding met tegnologie en spesifiek masjiene uit, maar die 

ambivalensie van daardie verhouding, soos Ihde (1990) dit stel, is steeds aanwesig. Die 

spesifieke aard en manifestasie van hierdie verskuiwing in die Afrikaanse poësie word later 

in die studie breedvoeriger aangetoon.  

 

2.2.2 (b) Hermeneutiese verhoudings 

In sy uiteensetting van die hermeneutiese verhouding as die tweede eksistensiële verband, 

verwys Ihde (1990:80) weer na Heidegger se hamer. Die hamer-in-gebruik stel ’n 
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beliggamingsverhouding voor, maar sodra die hamer breek, wegraak of onklaar raak, is dit 

nie meer die middel tot praktyk nie en word dit ’n lastige objek wat die werksprojek 

belemmer. Ihde (1990:80) is van mening dat hierdie negatiewe siening van Heidegger ons 

verhoed om die hermeneutiese verband met tegnologie waar te neem. Ihde (1990:80) 

definieer die hermeneutiese as “interpretasie”, of meer spesifiek tekstuele interpretasie wat 

uiteraard lees (“reading”) insluit: “I shall […] take hermeneutic to mean a special interpretive 

action within the technological context.” Die leesaksie is ’n tegnologies bemiddelde proses, 

omdat lees ook skrif betrek (Ihde, 1990:80, 81). Om te skryf sluit die proses van skryf self in 

wat gepaard gaan met die inspanning van ’n reeks tegnologieë (veerpen, rekenaar) asook 

ander materiële entiteite waarop skrif gestoor word (kleitablet, gedrukte papier). Skrif is dus 

’n tegnologies bemiddelde taal en Ihde (1990:81) lig verskeie hermeneutiese aspekte in dié 

verband uit deur ’n fenomenologiese verduideliking van lees en skryf te bied: 

 

Reading is a specialized perceptual activity and praxis. It implicates my body, but in 

certain distinctive ways. In an ordinary act of reading, particularly of the extended 

sort, what is read is placed before or somewhat under one’s eyes. We read in the 

immediate context from some miniaturized bird’s-eye perspective. What is read 

occupies an expanse within the focal center of vision, and I am ordinarily in a 

somewhat rested position.  

 

Ihde (1990:84) is van mening dat ons te maklik die verskynsel van lees as vanselfsprekend 

aanvaar. Lees is ’n aanwins binne die geletterde leefwêreld en dit gaan ongesiens by ons 

verby, mits dit krities beskou word. Verder toon Ihde (1990:84) aan dat dié beginsel ook geld 

vir die verskeidenheid hermeneutiese tegnologieë wat ons gebruik. Hy verwys na ’n 

voorbeeld van leesbare tegnologie wat maklik verstaanbaar is, naamlik die termometer. ’n 

Persoon sit binnenshuis op ’n koue dag. Hy kyk by die venster uit en sien dit sneeu buite, 

maar hy sit voor ’n warm kaggel. Die persoon “sien” dit is koud, maar kan dit nie voel nie. 

Indien die persoon buitentoe gaan, sal hy die koue direk ervaar, maar hy kan ook op die 

termometer lees dat dit -2ºC is. Die persoon weet in laasgenoemde geval nou hoe koud dit is, 

maar voel dit steeds nie. Ihde (1990:85) verduidelik dat die persoon, deur die termometer te 

lees, hermeneuties weet hoe koud dit is: 
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A hermeneutic relation mimics sensory perception insofar as it is also a kind of seeing 

as ___ ; but it is a referential seeing, which has as its immediate perceptual focus 

seeing the thermometer. 

 

Volgens Ihde (1990:86) is dit die kapasiteit van die tegnologie om persepsueel deursigtig te 

word wat by beliggamingsverhoudings ’n gedeeltelike simbiose tussen mens en tegnologie 

moontlik maak. Indien die deursigtigheid nie bereik word nie, kan die beliggamingsgebruik 

nie tot stand kom nie. Ihde (1990:86) verwys soos volg hierna: 

 

(Ek-tegnologie)  Wêreld 

       
duister posisie 

 

By hermeneutiese verbande lê die tegniese probleem by die verbinding tussen die instrument 

en die referent. Persepsueel lê die verbruiker se visuele terminus “op” die instrument self. Om 

’n instrument te lees is soortgelyk daaraan om ’n teks te lees, maar wanneer die teks foutief 

is, kan sy verwysende objek of wêreld nie teenwoordig wees nie. Ihde (1990:87) toon dit as 

volg aan: 

Ek  (tegnologie-wêreld) 

                      
             duister posisie 

 

Ihde (1990:88) probeer nie die verskille tussen beliggamings- en hermeneutiese verhoudings 

teen mekaar opweeg nie, maar wil eerder aantoon dat persepsuele en mens-tegnologie-

verhoudings op verskillende plekke met mekaar reageer: 

 

Normally, when the technologies work, the technology-world relation would retain its 

unique hermeneutic transparency. But if the I-(technology-world) relation is far 

enough along the continuum to identify the relation as a hermeneutic one, the 

intersection of perceptual-bodily relations with the technology changes. Readable 

technologies call for the extension of my hermeneutic and ‘linguistic’ capacities 

through the instruments, while the reading itself retains its bodily perceptual location 

as a relation with or towards the technology. 
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Ihde (1990:88) beklemtoon dat tegnologie as “objek” hier na vore kom en dat die spesiale 

kapasiteit as “teks” ’n vereiste is vir hermeneutiese deursigtigheid om tot stand te kom. 

 

Verder beweer Ihde (1990:92) dat ons deur hermeneutiese verhoudings onsself in enige 

moontlike situasie in kan lees sonder om daar te wees. Die rekenaar en selfoon en daarmee 

saam die Internet en spesifiek sosiale media is tegnologieë wat hermeneutiese verbande 

moontlik maak, omdat dit geografiese ligging ophef. Ihde (1990:94) maak ’n verdere 

belangrike stelling dat in beide hermeneutiese en beliggamingsverhoudings, tegnologie nooit 

ten volle objektiwiteit kan bereik nie en dat dit die middel bly waardeur iets anders 

voortgebring word. 

 

2.2.2 (c) Alteriteitsverhoudings 

Die woord “alteriteit” is ’n direkte vertaling van wat Ihde (1990:97) “alterity” noem. Dit 

verwys dus na andersheid of ’n toestand van andersheid, wisseling of plaasvervanging. Ihde 

(1990:97) noem dat alteriteitsverhoudings na die verband “met” of “tot” tegnologie verwys. 

Ihde (1990:97) doen ’n fenomenologiese ondersoek van tegnologie binne 

alteriteitsverhoudings asook die manier waarop tegnologie-as-ander waargeneem word.  

 

Vervolgens lê Ihde (1990:98) klem daarop dat hy probeer om weg te beweeg van die 

negatiewe konnotasies van die andersheid van tegnologie soos dit vanuit ’n Heideggeriaanse 

oogpunt beskou word. Verder is Ihde (1990:98) van mening dat ’n analise van die positiewe 

sienswyses waarmee mense met tegnologie verbind of reageer in verhouding tot tegnologieë, 

dit wil sê tot tegnologie-as-ander, nodig is. Dit is wat Ihde (1990) met “alteriteit” bedoel. 

 

Ihde (1990:98) leen die term “alteriteit” by Emmanuel Levinas wat dit omskryf as die 

radikale verskil gerig op enige mens deur ’n ander mens – ’n ander. Ihde (1990:98) wys 

daarop dat Levinas nie die tradisionele siening van die mens as objek of as ’n middel tot ’n 

doel aanvaar nie, maar eerder die andersheid van die mens as ’n soort oneindige verskil 

voorstel. Ihde (1990:98) skaar hom by Levinas se idees oor alteriteit, maar ondersoek tot 

watter mate tegnologie as ander of kwasi-ander beskou word. In sy ondersoek vestig Ihde 

(1990:98) sy aandag op die verpersoonliking van artefakte (objekte/voorwerpe) en die 

antropomorfisme.  
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Ihde (1990:99) gebruik die vergelyking tussen ’n perd en ’n sportmotor. Beide bied die 

bestuurder/ruiter ’n verhoogde sin (gevoel) van mag, want die spoed of belewing van spoed 

deur te bestuur is ’n dramatiese verlenging van die mens se eie vermoëns. Verskille word 

egter uitgelig wanneer die vervoermiddel “breek” – die sportmotor is eenvoudig onklaar, 

maar die perd is “ongehoorsaam”. Die lewe van die ander ten opsigte van die perd kan verder 

gevoer word deurdat dit sonder die mens kan voortleef – dit hoef nie “aangeskakel” te word 

nie. Ihde (1990:100) brei as volg uit op antropomorfisme in terme van tegnologie: 

 

Anthropomorphism regarding the technology on the one side and the contrast with 

horseback riding on the other point to a first approximation to the unique type of 

otherness that relations to technologies hold. Technological otherness is a quasi-

otherness, stronger than mere abjectness but weaker than the otherness found within 

the animal kingdom or the human one; but the phenomenological derivation must 

center upon the positive experiential aspects outlining this relation (Ihde, 1990:100). 

 

By videospeletjies byvoorbeeld is beide die beliggamings- en hermeneutiese dimensies 

teenwoordig, maar daar is ook die gevoel dat mens met iets anders as sigself in aanraking is, 

naamlik die tegnologiese teenstander (Ihde, 1990:100). Ihde (1990:101) verwys na die 

“automaton” as ’n soort variant van kwasi-andersheid, kwasi-onafhanklikheid wat by 

speelgoed en speletjies na vore kom. In hierdie stryd met die teenstander vind ’n soort 

dialoog of uitruiling plaas – dit is die kwasi-animasie, die kwasi-anderheid van die tegnologie 

wat fassineer en uitdaag: “Ek moet die masjien wen, of dit sal my wen.”  

 

Ihde (1990:106) noem dat alteriteitsverhoudings in ’n wye verskeidenheid 

rekenaartegnologieë na vore kom om ’n kwasi-anderheid te weerspieël, alhoewel dit nie 

daarin slaag om liggaamlike beliggaming suksesvol te bereik nie. Ihde (1990:106) 

beklemtoon verder dat die rekenaar een van die beste voorbeelde binne alteriteitsverhoudings 

is, maar dat die rekenaar se anderheid steeds ’n kwasi-anderheid bly. Ihde (1990:106) is wel 

daarvan oortuig dat die neiging om die rekenaar se kwasi-anderheid as werklike anderheid te 

verbeel, alomteenwoordig is en erken dat die kwasi-anderheid van alteriteitsverhoudings wys 

dat die mens positief tot tegnologie kan reageer. 

 

In hierdie opsig noem Ihde (1990:107) dat tegnologieë as belangrike entiteite na vore kan 

kom wat die verskeidenheid aandag wat die mens aan verskillende vorme van die ander gee, 
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kan ontvang. Ihde (1990:107) stel dus hiermee die derde verhouding binne mens-tegnologie-

verhoudings voor: 

 

Ek  tegnologie-(-wêreld) 

 

Die hakies toon aan dat binne alteriteitsverbande, die verband deur die tegnologie tot die 

wêreld geskied. Die rekenaar, die selfoon en spesifiek videospeletjies soos uitgebeeld binne 

die Afrikaanse poësie betrek dus die alteriteitsverhouding en die masjien-as-ander.  

 

2.2.3 Transhumanisme en posthumanisme 

Die terme transhumanisme en posthumanisme is nuwe denkrigtings wat in die middel tot laat 

twintigste eeu ontstaan. Die ideologie van die transhumanisme het hoofsaaklik in die 

natuurwetenskappe (insluitend die biologie) sy oorsprong gekry en later het uitvloeisels onder 

meer in die filosofie, kultuurstudie en letterkunde neerslag gevind.6   

 

Daar bestaan nie konsensus oor spesifieke definisies vir die terme nie, maar die ooreenkomste 

tussen die twee uitgangspunte is opvallend. Sommige kritici beskou die twee terme as 

sinoniem, terwyl ander oortuig is van duidelike verskille. Hayles (1999) en Pepperell (2003) 

gebruik uitsluitlik die term posthumanisme, terwyl Hook (2004) en De Mul (2005) die twee 

terme as sinonieme gebruik. More (1994) en Bostrom (2005) gebruik die term 

transhumanisme en verwerp die idee dat die posthumanisme reeds aangebreek het. Dit blyk 

eerder dat die twee denkrigtings uitvloeisels van mekaar is. Konsensus bestaan wel dat die 

diskoers so oud soos die mens self is: 

 

The human desire to acquire new capacities is as ancient as our species itself. We 

have always sought to expand the boundaries of our existence, be it socially, 

geographically, or mentally. There is a tendency in at least some individuals always to 

search for a way around every obstacle and limitation to human life and happiness 

(Bostrom 2005:1). 

 

Volgens Badmington (2011) beskou posthumanisme die fundamentele veranderinge wat die 

mens en sy verhouding tot die wêreld ondergaan as gevolg van verskynsels soos tegnologiese 
                                                           
6 Badmington (2000:9) meen dat kritici vanuit verskillende studievelde die oppergesag van die mens begin bevraagteken en dat die posthumanisme deel vorm 

van dié diskoers. 
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vooruitgang7. Die posthumanisme heroorweeg dus op radikale wyse die mens se dominante 

posisie in die wêreld. Badmington (2011)8 verwys na Descartes se humanistiese beskouing 

dat die figuur van die mens as natuurlik aanvaar word as die middelpunt van alle dinge:  

“‘Man’ is the measure of all things”. Badmington (2011) meen dat die posthumanisme, in 

teenstelling met humanistiese idees, nie die mens in ’n bevoorregte posisie van gesag oor 

ander wesens plaas nie: 

 

Posthumanism... begins with the recognition that “Man” is not the privileged and 

protected center, because humans are no longer – and perhaps never were – utterly 

distinct from animals and machines, are the products of historical and cultural 

differences that make any appeal to universal human essence impossible, are 

constituted as subjects by a linguistic order that pre-exists and transcends them, and 

are unable to direct the course of world history toward a supreme, uniquely human 

goal. In short, posthumanism emerges from the theoretical and practical inadequacy –

or even impossibility – of humanism.9 

 

Die gevolgtekking waartoe Badmington (2011) oor die term posthumanisme kom is dat dit 

baie uiteenlopende uitgangspunte in ag neem en op verskillende maniere tot verskillende 

gevolgtrekkings kom, maar dat dit duidelik geword het dat die term humanisme uitgedien is: 

 

One thing, however, would appear to be certain: post-humanism has become a major 

point of debate in recent years because humanism is no longer an adequate or 

convincing account of the way of the world. 

 

Die term transhumanisme is volgens Bostrom (2005:7) eerste deur die bioloog Julian Huxley 

in 1927 gebruik. Hook (2004:2518) noem dat die transhumanisme as beweging in die 1980’s 

stukrag verkry het toe die futuris FM-2030 (F.M. Esfandiary) dit in sy publikasies begin 

aanhaal het. Daarna het ’n aantal groepe hul eie bewegings begin, onder wie die 

“Singularitarians”, “Extropians” en “Transtopians.” 

                                                           
7 Badmington wys ook op die mens se beskouings oor diere en dat die tradisionele skeiding tussen mens en dier binne die posthumane diskoers 

verval/ineengestort het [vgl. Haraway (1991) en Wolfe (2003)]. 

8 Vergelyk Badmington (2000:3) waar hy ’n meer uitgebreide verduideliking bied van René Descartes se humanistiese filosofie.  

9 Badmington wys daarop dat hoewel posthumanisme ooreenkomste toon met antihumanistiese idees dit nie uitsluitlik antihumanisties is nie. Binne die 

posthumane diskoers word die ondermyning van die hegemonie (dominansie) van humanisme ondersoek wat juis as resultaat van moderne tegnowetenskaplike 

kultuur bewerkstellig word.  
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Hayles (1999), Pepperell (2003), Hook (2004) en De Mul (2005) gebruik die terme 

transhumanisme en posthumanisme hoofsaaklik as sinonieme. Daar word by dié kritici nie 

pertinent ’n onderskeid tussen die twee denkrigtings getref nie. Bostrom (2005) en spesifiek 

More (1994) meen op hul beurt dat die posthumanisme nog nie aangebreek het nie en dat dit 

’n kondisie is wat deur die transhumane subjek nagestreef word. Volgens More (1994:38) 

beteken die oorgang van die mens na die posthumane subjek dat radikale en fundamentele 

veranderings in ons genetika, fisiologie, neurofisiologie en neurochemie moet plaasvind sodat 

ons nie meer as homo sapiens geklassifiseer kan word nie. More (1994:38) voer aan dat die 

mens reeds die eerste treë op die pad na posthumanisme geneem het. Van die voorbeelde wat 

hy in dié opsig noem, sluit in: die verandering van ons genetiese strukture, die wysiging van 

ons psigologiese toestande deur byvoorbeeld die gebruik van Prozac en die integrasie van ons 

liggame met tegnologie via prosteses en kontaklense (More, 1994:38).  

 

Die transhumanisme kan omskryf word as ’n beweging wat die moontlikhede en begeerte 

nastreef om die menslike kondisie fundamenteel te verander deur die ontwikkeling en 

verspreiding van tegnologieë om veroudering te voorkom en die mens se intellektuele, fisieke 

en sielkundige vermoëns aansienlik te verbeter (Humanity+, 2015). Die “Singularitarians”-

beweging, die bekendste vertakking van die transhumanisme, het die uiteindelike doel om die 

dood te oorwin. Figure soos Moravec (1988) en Kurzweil (1999; 2005) stel die proses van 

“mind uploading” voor wat beteken dat die intellek/verstand van ’n mens na ’n rekenaar 

oorgedra word. Kurzweil (2005) stel voor dat hierdie proses ’n mens se persoonlikheid, 

geheue, vaardighede en geskiedenis behels. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie word aanvaar dat die posthumanisme ’n uitvloeisel van 

die transhumanisme is. Die uitgangspunt dat die era van die posthumanisme reeds aangebreek 

het (Hayles, 1999; Clark, 2003), word aangeneem. Die posthumanisme neem ook ’n minder 

radikale standpunt as die transhumanisme in deurdat dit eise stel aan bewussyn, beliggaming, 

intelligensie, rede, intimiteit en identiteit eerder as die blote nastreef van onverganklikheid 

(Zaretsky, 2005). In dié verband is die mitiese konsep van die kuborg belangrik. As gevolg 

van wetenskaplike en spesifiek biotegnologiese vooruitgang het die term “kuborg” (Clynes 

en Kline, 1960) ontstaan en word dit deurgaans as manifestasie van transhumanisme en 

posthumanisme beskou. Die term “kuborg” is in 1960 deur die wetenskaplikes Clynes en 

Kline voorgestel om die funksies van die mens te verleng en te verbeter vir oorlewing in 

buitengewone omgewings soos die buitenste ruimte. Die term is daarna in die 
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wetenskapfiksie asook kultuur- en genderstudie, soos byvoorbeeld in Haraway (1991) se 

navorsing, gebruik. Die mitiese konsep van die kuborg sal meer uitgebreid behandel word by 

die bespreking van Haraway (1991) se beskouings hieroor. Dit is wel hier van belang om 

kennis te neem van Clarke (2003:3) se beskrywing van die menslike kondisie wat aansluit by 

die posthumane beskouing van die mens se toenemende integrasie met masjiene: 

 

My body is an electronic virgin. I incorporate no silicon chips, no retinal or cochlear 

implants, no pacemaker. I don’t even wear glasses (though I do wear clothes), but I 

am slowly becoming more and more a cyborg. So are you. Pretty soon, and still 

without the need for wires, surgery, or bodily alterations, we shall all be kin to the 

Terminator [...] Perhaps we already are. For we shall be cyborgs not in the merely 

superficial sense of combining flesh and wires but in the more profound sense of 

being human-technology symbionts: thinking and reasoning systems whose minds 

and selves are spread across biological brain and nonbiological circuitry.  

 

2.3 Spesifieke teoretiese uitgangspunte oor die kuborg, transhumanisme 

en posthumanisme 
2.3.1 Haraway (1991; 1999) 

Die wetenskapfiksie stel ’n hibriede masjien-mens voor wat Haraway (1991:149) die 

“kuborg” noem. Sy stel ’n mite rondom die kuborg voor om genderidentiteit te ondersoek 

deur die sosiale realiteite van patriargie, kolonialisme en kapitalisme vry te spring. Dit is ook 

belangrik om daarop te wys dat Haraway die kuborgfiguur as simbool van die feminisme 

kontrueer juis weens die hibriede aard van dié figuur. Haraway (1991:151) stel drie 

“verbreekte grense” voor wat deur die kuborg verbeeld word. Dit is die grense tussen mens 

en dier10, die organisme en die masjien, en die fisiese en nie-fisiese. Die kuborgfiguur het ’n 

simbool van die posthumanisme geword, ’n bedoeling wat Haraway nie gehad het met haar 

voorstelling van die kuborg nie. Nietemin is haar werk A Cyborg Manifesto (1991) ’n 

seminale bron vir die bestudering van die posthumanisme en die kuborg (Thweatt-Bates, 

2012:15).11  

                                                           
10 Badmington (2011) wys daarop dat tegnologie-kranige kritici wat Haraway se kuborgfiguur aanvaar het, het verkeerdelik/gemakshalwe die vervaging van die 

mens/dier onderskeid geïgnoreer.  

11 Alhoewel Haraway nie die term posthumanisme gebruik nie, veronderstel die kuborgfiguur dat die posthumane kondisie fundamentele veranderinge vir 

entiteite (mens, dier, objek en so meer) in die leefwêreld inhou, en dat daar in ’n posthumane leefwêreld nie onderskeid tussen mens/nie-mens entiteite getref 

word nie. 
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Haraway (1991:149) definieer die kuborg as ’n hibriede masjien en organisme, ’n maaksel 

van sosiale realiteit en fiksie. Die grense tussen mens, masjien en organisme het vervaag en 

dit is onduidelik wie skep en wie word geskep in dié verhouding. In die figuur van die kuborg 

is die mens fisies met nie-mens geïntegreer, oftewel die organiese met die meganiese. 

Haraway (1991:178) beklemtoon dat die mens se verbintenis met masjiene (gereedskap) 

verskerp het, bevraagteken waarom ons liggame by die vel moet eindig en stel hierdie 

verbintenis met masjiene as volg voor: 

 

[M]achines can be prosthetic devices, intimate components, friendly selves. 

  

Die kuborgfiguur bring dus idees van verlenging, plaasvervanging, maskering, nabootsing en 

die skep van ’n nuwe identiteit na vore12. Die idee van die “avatar” of “alter” sluit aan by die 

kuborg in die sin dat dit die potensiaal skep om in die kuberruim die tradisionele binêre 

konstruksie van man/vrou te destabiliseer. Nowak en Rauh (2006:157) voer in dié opsig die 

volgende aan: 

 

It has been argued that in cyberspace androgyny becomes a continuum with an 

opportunity to be feminine, masculine, both, or neither.13  

 

Thweatt-Bates (2012:23) noem dat kuborgs en hibriede posthumane subjekte dikwels as 

monsteragtige figure beskou word op grond van die verbreking van ontologiese grense en dat 

dié figure ’n morele verafskuwing verteenwoordig. Haraway (1991:151) se beskrywing van 

die kuborg in terme van ontologiese grense kan as monsteragtig beskou word, maar sy wil 

eerder die kuborg voorstel as ’n ironiese en bevrydende figuur: 

 

Unlike the hopes of Frankenstein’s monster, the cyborg does not expect its father to 

save it through a restoration of the garden; that is, through the fabrication of a 

heterosexual mate [...] The cyborg does not dream of community on the model of the 

organic family [...] The cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not 

made of mud and cannot dream of returning to dust. Perhaps that is why I want to see 

if cyborgs can subvert the apocalypse of returning to nuclear dust in the manic 

                                                           
12 Uiteraard is die vraag na ‘Wie is ons?’ inherent gekoppel aan die posthumane diskoers wat verklaar waarom Haraway se kuborgmodel vir kritici so relevant 

is, en daarom herhaaldelik opgeroep word. 

13 Vergelyk Shah (2008) en Haraway (1991). 
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compulsion to name the Enemy. Cyborgs are not reverent; they do not re-member the 

cosmos. They are wary of holism, but needy for connection – they seem to have a 

natural feel for united front politics, but without the vanguard party.  

 

In die artikel “The Promises of Monsters” verwys Haraway (1999:321) na die monsteragtige 

uitbeelding van die kuborgfiguur in wetenskaplike tydskrifte:  

 

These ad figures remind us of the corporeality, the mundane materiality, and literality 

of theory. These commercial cyborg figures tell us what may count as nature in 

technoscience worlds. Above all, they show us the implosion of the technical, textual, 

organic, mythic, and political in the gravity wells of science in action. These figures 

are our companion monsters [...] 

 

In die wetenskapfiksie is die kuborgfiguur ook monsteragtig en Haraway (1991:180) toon aan 

hoe dit die alledaagse uitdaag: 

 

Cyborg monsters in feminist science fiction define quite different political 

possibilities and limits from those proposed by the mundane fiction of Man and 

Woman. 

 

Badmington (2000:8) noem dat die posthumanisme ook in populêre kultuur en 

wetenskapfiksie neerslag gevind het en dat die diskoers nie uitsluitlik aan die kritiek en teorie 

behoort nie.  

 

Reality has caught up with what was once merely fantastic: futures past are here and 

now. The ‘good old imaginary of science fiction’,[...]‘is dead and[…] something else 

is in the process of emerging (not only in fiction but in theory as well)’. ‘We’ have 

reached a point where,[…] the boundary between theory and fiction has been 

breached beyond repair. 

 

Die kuborgliggaam is nie onskuldig nie en Haraway (1991:151) beskryf dit as volg: 

 

The cyborg is resolutely committed to partiality, irony, intimacy, and perversity. It is 

oppositional, utopian, and completely without innocence. 
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Haraway (1991:180) glo mense kan verantwoordelik wees vir masjiene. Hulle kan nie die 

mens domineer of bedreig nie, want die mens is verantwoordelik vir die grense: 

 

The machine is not an it to be animated, worshipped, and dominated. The machine is 

us, our processes, an aspect of our embodiment.  

 

Die vrees vir die monsteragtige aard van ons wetenskap en tegnologie kan volgens Haraway 

(1991:181) juis deur die kuborg-figuur oorbrug word: 

 

Cyborg imagery can suggest a way out of the maze of dualisms in which we have 

explained our bodies and our tools to ourselves. 

 

Blake, Molloy en Shakespeare (2012:4) wys op Haraway se aandrang dat wanneer die grense 

tussen mens en nie-mens vervaag kritici nie moet skuil agter die geslotenheid van hul 

spesifieke dissiplines nie.  

 

2.3.2 Hayles (1995; 1999)  

Hayles dekonstrueer die liberale humanis (soos vanuit Die Verligting) om ’n soort “padkaart” 

van die posthumanisme te skep. Sy dui ook ’n verandering in die menslike kondisie aan en 

skryf dat menswees soos wat ons dit ken vanuit ’n liberaal-humanistiese perspektief14 tot ’n 

einde gekom het.  

 

Hayles (1999:2) beskou die posthumanisme in terme van die volgende vier kategorieë: 

 

Eerstens beskou die posthumanisme beliggaming in die biologiese sin as ’n ongeluk van 

geskiedenis eerder as ’n onafwendbaarheid van lewe. Tweedens beskou die posthumanisme 

bewussyn as ’n epifenomeen, bloot ’n byverskynsel en nie die hoogtepunt van menslike 

identiteit soos vir lank in die Westerse tradisie nagevolg is nie. Derdens is die liggaam die 

oorspronklike prostese wat ons self kan manipuleer. So word die proses van verlenging en 

vervanging van die liggaam met ander prosteses voortgesit – ’n proses wat reeds begin het 

voordat ons gebore is. Vierdens word die mens gekonfigureer om met intelligente masjiene 

                                                           
14 ’n Antroposentriese perspektief waarin die mens as middelpunt van die wêreld beskou word. 
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verbind te word. Hierdie kategorieë sluit aan by die konsep van “deursigtigheid” wat verband 

hou met Ihde (1990) se drie dimensies van mens-tegnologie-verhoudings.  

Hayles (1999:3) wys verder daarop dat  die posthumanisme nie op duidelik afgebakende 

grense berus nie:  

 

In the posthuman, there are no essential differences or absolute demarcations between 

bodily existence and computer simulation, cybernetic mechanism and biological 

organism, robot teleology and human goals. 

 

Die posthumane subjek is daarom ’n versameling van heterogene komponente wat 

voortdurend konstruksie en rekonstruksie ondergaan (Hayles, 1999:3). Hoewel die 

kubernetiese aspek van die posthumanisme op die voorgrond gestel word, is dit belangrik om 

daarop te let dat die konstruksie van die posthumane subjek nie noodwendig dui op die 

subjek as ’n letterlike kuborg nie. Die definiërende eienskappe van dié subjekte lê in die 

konstruksie van subjektiwiteit en word nie uitsluitlik bepaal deur die teenwoordigheid van 

nie-biologiese komponente nie (Hayles 1999:4). Hayles (1999:246) verduidelik dié verskil as 

volg: 

 

[B]ecoming a posthuman means much more than having prosthetic devices grafted 

onto one’s body. It means envisioning humans as information-processing machines 

with fundamental similarities to other kinds of information-processing machines, 

especially intelligent computers. 

 

Inligting word gedefinieer as vloeibaar en dat dit ’n soort nie-materiële vloeistof is wat 

rondom die heelal beweeg. Hayles (1999:246) wys op ander sienings wat hiervan verskil 

maar glo dat beliggaming wel belangrik is. Verstand en liggaam kan nie as twee afsonderlike 

entiteite gesien word nie.15 Hayles (1999:246) voer verder aan dat die vraag nie is óf ons 

posthumane subjekte gaan wórd nie, want die posthumanisme het reeds aangebreek. Sy is van 

mening dat die vraag is watter soorte posthumane subjekte ons wil wéés? Hierdie soort vrae 

word goed ondersoek in die wetenskapfiksie wat vanaf ongeveer die 1960’s die 

posthumanisme onderskraag. Die cyberpunk-beweging in Noord-Amerika lewer talle romans, 

strokiesprente en rolprente op. Hayles (1995:334; 1999:23) doen besprekings van William 

                                                           
15 Vergelyk Moravec (1988), Kurzweil (1999) en Hook (2004) oor “mind-uploading”. 
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Gibson se Neuromancer-trilogie (1984), Phillip K. Dick se We Can Build You (1972), Do 

Androids Dream of Electric Sheep? (1968), Dr. Blood-Money (1964) en Ubik (1969). 

Wetenskapsfiksierolprente soos The Terminator (1984) en Total Recall (1990) wat die mens-

masjien-verhouding, die kuberruimte en virtuele realiteit op die voorgrond stel, vorm ook 

deel van  die posthumane diskoers. In dié verband beweer Bukatman (1993:2) die volgende:  

 

It has fallen to science fiction to repeatedly narrate a new subject that can somehow 

directly interface with – and master – the cybernetic technologies of the Information 

Age.  

 

Dit is belangrik om aan te toon dat Ihde (1990:74) aanvoer dat wetenskapfiksie toenemend 

die mens-tegnologie-verhoudings verromantiseer en dat sy filosofie nie hierop gebaseer is 

nie. 

 

Hayles (1999:251) wys weer op die gevarieerde perspektiewe op posthumanisme en dat 

konsensus nog nie bereik is oor wat die posthumanisme presies inhou nie. Die konstruksie en 

verbeelding daarvan is uiteenlopend. Die vooruitsig om posthumane subjekte te wórd, lei tot 

die gelyktydige belewing van angs én geluk. Moravec (1988:2) voorspel dat die mens 

binnekort nie meer die dominante vorm van lewe op aarde sal wees nie, maar vervang sal 

word deur intelligente masjiene. Mense kan simbiotiese verhoudings met intelligente 

masjiene vorm, of mag heeltemal vervang word deur hierdie masjiene, alhoewel Hayles 

(1999:284) ’n meer gematigde beskouing voorhou: 

 

The terror, then, though it does not disappear in this view, tends away from the 

apocalyptic and toward a more moderate view of seriated social, technological, 

political, and cultural changes. 

 

Hayles (1999:288) toon aan dat die posthumanisme nie antihumanisme is nie, en dat dit ook 

nie apokaliptiese gevare inhou nie. Vir haar lê die kwessie eerder by etiek, omdat die mens in 

beheer moet bly van sy tegnologie. Om beheer op te offer kan die essensie van menswees in 

gevaar stel. Hayles (1999:291)16 voer in dié verband die volgende aan: 

                                                           
16 Vergelyk Hayles se ander publikasies oor die posthumanisme; Writing machines (2002) en My mother was a computer: digital subjects and literary texts 

(2005).  
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Although some current versions of the posthuman point toward the anti-human and 

the apocalyptic, we can craft others that will be conducive to the long-range survival 

of humans and of the other life-forms, biological and artificial, with whom we share 

the planet and ourselves.  

 

2.3.3 Pepperell (2003) 

Pepperell (2003:iv) vestig aandag op drie aspekte van die posthumanisme. Eerstens dat dit die 

einde van humanisme, oftewel dit wat ná die humanisme volg, aandui. Tweedens dat die 

tradisionele siening van wat dit beteken om “mens” te wees besig is om beduidende 

transformasie te ondergaan. Derdens dat dit die samesmelting van biologie en tegnologie 

inhou, tot op die punt waar dit ononderskeidbaar raak (Pepperell, 2003:iv). Die agtergrond tot 

Pepperell (2003:iv) se beskouing is dié van tegnologiese voortuitgang wat ’n al hoe groter 

impak op die mens se daaglikse lewe het. So is televisie, rekenaars en telekommunikasie 

tegnologie waarvan mense in hul daaglikse lewens bewus is. Daar is egter nog ’n stratum van 

tegnologie wat ’n langtermyn uitwerking op die mens mag hê, naamlik “technologies like 

robotics, prosthetics, machine intelligence, nanotechnology, and genetic manipulation” 

(Pepperell, 2003: 1). Pepperell (2003:2) toon die etiese dilemma as volg aan:   

 

Humans have imagined for a long time that the ability to develop and control 

technology was one of the defining characteristics of our condition, something that 

assured us of our superiority over other animals and our unique status in the world.  

Ironically, this sense of superiority and uniqueness is being challenged by the very 

technologies we are now seeking to create, and it seems the balance of dominance 

between human and machine is slowly shifting. 

 

Pepperell (2003:2) noem dat die onderskeid tussen mens en masjien al hoe meer vervaag en 

dat dit terselfdertyd moeiliker word om sonder ons masjiengedrewe hulpmiddels te kan 

oorleef. Pepperell (2003:2) maak melding dat ons fisieke eienskappe in ’n elektroniese 

wêreld onbelangrik sal raak en dat “virtuele teenwoordigheid” op die voorgrond sal tree. 

Pepperell (2003:5) voer die volgende oor beliggaming en menslike kontak aan: 

 

From all this derives the notion that we can increasingly socialise, work and 

communicate in a way that strangely, diminishes human contact, while 
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simultaneously extending it. In telepresent environments it will be difficult to 

determine where a person ‘is’, or what distinguishes them from the technological 

form they take. 

 

As daar dus nie tussen verstand en liggaam onderskei kan word nie en liggaam en omgewing 

ook nie geskei kan word nie, dan kan bewussyn en die omgewing ook nie absoluut 

onderskeibaar wees nie. Pepperell (2003: 22) toon aan dat “[i]n this sense, nothing can be 

external to a human because the extent of a human can’t be fixed.” Vir die posthumane 

kondisie beteken dit dat mense nie meer bestaan in die sin waaraan ons gewoond is nie, maar 

eerder as onafhanklike en afsonderlike entiteite wat in teenstelling met die natuur as ekstern 

staan. Posthumane subjekte sien vervolgens hul menswees as die beliggaming in ’n verlengde 

tegnologiese wêreld (Pepperell, 2003:152). 

 

Een van die uitgangspunte van die posthumanisme is die digotomie van die positiewe en 

negatiewe uitwerkinge wat tegnologie moontlik vir die mens inhou. Die mens kan sy 

lewensduur verleng en fisiek versterk word deur tegnologie, maar terselfdertyd bestaan ’n 

vrees dat die mens nie beheer oor sy eie uitvindsels uitoefen nie17. Pepperell (2003:169) toon 

hiervolgens aan dat onsekerheid en angs ten opsigte van masjiene ’n realiteit is:  

 

While the tendency of humanist science has been to avoid uncertainty, it is now 

obvious that no life-like system can be created without a fundamental level of 

uncertainty in its structure, thus limiting our capacity for control. Computers and 

computer software that act in predictable ways are mere slavish machines.  

 

Dit is uit bogenoemde bespreking duidelik dat die posthumanisme ’n aantal uiteenlopende 

perspektiewe vooropstel. Pepperell (2003:171) beskou die posthumanisme as die einde van ’n 

“mens-gesentreerde” heelal, want “it is about the end of ‘humanism’ [...] and the arrogant 

belief in our superiority and uniqueness.” Pepperell (2003:171) glo dat die mens sal 

voortgaan om masjiengedrewe verbeterings te maak solank as wat dit die lewe sal 

vergemaklik en verleng.  

                                                           
17 Vergelyk Bukatman (1993), Hayles (1999), Davion (1999), Badmington (2000), Foster (2005) en Wolfe (2010). 
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2.3.4 Janicaud (2005) 

Janicaud (2005:2) voer aan dat die verwagte oplossings en sekerhede van snellende 

vooruitgang op die gebied van wetenskap en tegnologie heeltemal ontbreek of onvoldoende 

is. Die ontwikkelinge skep legio moontlikhede vir manipulasie wat menslikheid in gevaar 

stel. In dié opsig stel Janicaud (2005:2) ’n belangrike vraag:  

  

Are we on the brink of a qualitative leap that would make us overstep the limits of our 

mortal and human condition? 

 

Janicaud (2005:4) toon verder dat die mens se geskiedenis daarop wys dat hy voortdurend sy 

eie speelveld oorskry, soms tot die punt waar die mens vir homself onherkenbaar word. 

Janicaud (2005:23) verwys na Mary Shelley se boek Frankenstein (1818) wat ’n 

waarskuwing aan die mensdom rig oor die geweldige krag van wetenskap om lewe te 

manipuleer en die gevare wat daarmee saamgaan. Dr. Victor Frankenstein, ’n wetenskaplike, 

raak in vervoering met sy idee om lewe te skep. Hy slaag daarin, maar besef vinnig dat wat 

hy geskep het ’n monster is. Shelley se boek bied nie net ’n voorbode nie, maar dramatiseer 

die nagmerrie wat kan onstaan indien die manipulasie van lewe verkeerd sou loop. Janicaud 

(2005:29) illustreer hierdie probleem as volg: 

 

There is inhumanity only for man and in reference to the idea that he constructs of his 

own humanity. 

 

Janicaud (2005:29) beskou Internet-globalisasie as nie-menslik, omdat dit die grense van wat 

dit beteken om mens te wees, oorskry. Dit is altyd die mens wat protesteer, rebelleer en hom 

bekommer oor die feit dat hy nie meer langer homself herken nie.  

 

Met verwysing na Frederick Pohl se wetenskapfiksieroman, Man Plus (2000), bespreek 

Janicaud (2005:31) aspekte van die kuborg. Die kuborg is ’n mengsel tussen man en robot, 

maar dié transformasie oorskry egter die eenvoudige toevoeging van prostese. Die kuborg is 

broos, ’n gemengde maaksel en word nie as supermens voorgestel nie, maar eerder as ’n 

variant van die mens. 

 

 Vir Janicaud (2005:34) dui die mite van die kuborg meer op ons aspirasies en vrese as die 

werklike vorm wat nuwe ontwikkelinge in menslike vermoëns sal aanneem: 
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It is really quite surprising that the Cyborg is not more monstrous. What is really 

monstrous is the inhuman in the moral sense, evil willed for the sake of evil. The 

Cyborg remains very human, like a big toy. You can still play with it. But humanity 

does not let itself dissolve so easily. However inhuman the universe produced by 

technology is, it still refers to the human, which is its source, uniquely capable of 

using it and giving it meaning. That which endangers humanity, then, really derives 

from itself: a freedom that turns against itself. 

 

2.3.5 De Beer (2010)  

De Beer (2010:364) is van mening dat die tradisionele opvatting van die menslike subjek as 

absoluut, selfversekerd en outonoom, gedurende die afgelope dekades deeglik bevraagteken 

en as uitgedien beskou word. Die “ek”, of die “self”, word nie meer as ’n individu gesien nie, 

maar as meervoudig, kollektief of selfs fraktaal. 

 

De Beer (2010:367) wys daarop dat dit nie net mense is wat objekte en dinge bemeester en 

beheer nie, maar ook dinge en objekte wat ’n vormende impak op mense uitoefen. Die 

meganisering, industrialisering en instrumentalisering as prosesse, veral as verabsoluteerde 

prosesse waardeur ons mensbeeld hersien word, voorsien ’n kosbare teelaarde vir ander 

aktiwiteite om in dieselfde rigting te beweeg.   

 

Verder verwys De Beer (2010:372) na die werk van Moravec (1988), Kurzweil (1999) en 

Negroponte (1995) wat gerig is op die verdere ontwikkeling van mense in die rigting van die 

posthumanisme:  

 

Die posthumane verteenwoordig hiervolgens nie bloot ’n alternatiewe mensbeeld 

waarmee mense hulle kan vereenselwig nie, maar die totstandkoming van nuwe, 

meganies-masjienmatige wesens wat mense verreweg oorskry. 

 

De Beer (2010:372) verwys vervolgens na Janicaud (2005) se definisie van die kuborg: 

 

In die een geval sou ons hoogstens kon praat van ’n ander styl van menswees, terwyl 

ons in die ander geval met ’n hibriede verskynsel te doen het wat deels mens, deels 

masjien is en wat veral as sodanig die mens ver oorskry.  
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Volgens De Beer (2010:374) kan die posthumane subjek op twee maniere uitgedruk word. In 

die een geval is dit ’n mens, maar wel ’n ander soort (Hayles, 1999), en aan die ander kant is 

dit werklik ’n andersoortige wese wat ter sprake is. De Beer (2010:375) toon aan dat die 

mens gekonfronteer is met soveel ontwikkelings en verwikkelings dat dit nie geïgnoreer kan 

word nie. Hy verwys na Hayles (1999) se opvatting dat die posthumane subjek ’n bron van 

terreur en vreugde is. “Post” dui op die oorskryding van die mens as wese en dui ook op wat 

daarna volg. Masjiene skep deur sosiale, tegniese, politieke, kulturele en intellektuele 

veranderings nuwe moontlikhede. De Beer (2010:381) voer verder aan dat ons sekerlik nog 

ver van die gelykstelling of oorskryding van die mens deur die masjien is: 

 

Die gedagte van die posthumane bied ’n opwindende vooruitsig om ’n mens uit die ou 

gevangenskappe waarin ons vasgevang sit te kry en nuwe denkweë te open oor die 

betekenis van menswees. Hierdie plesier word deur tegniese ontwikkelings aan ons 

gebied. Dit beteken egter nie die einde van die mens nie, maar wel van ’n bepaalde 

mensbeeld. 

 

2.4 Samevatting 
Ihde se voorstelling van beliggamingsverbande toon ooreenkomste met Hayles, Pepperell en 

Haraway se perspektiewe oor die posthumanisme. Ihde (1990) se verwerping van 

transhumanistiese uiterstes en die volkome deursigtigheid van tegnologiese beliggaming is  

korrek, maar die verbeelde tegnofantasieë van byvoorbeeld die posthumanisme (kuborg) en 

die wetenskapfiksie kan nie ten volle uitgesluit word nie.  

 

Die posthumaniste (Hayles, 1999:291) sien tegnologie as “ander” – masjiene word beskou as 

ander vorme van lewe, hetsy biologies of kunsmatig.18 

 

Met sy filosofie van tegnologie wil Ihde (1990; 1993) ook die transformasie van menswees, 

oftewel wat dit beteken om mens te wees, aantoon. Ihde (1990, 1993) besef ook dat die 

liberale humanisme tot ’n einde gekom het en dat nuwe verbande vir die mens in sy 

leefwêreld bestaan. Wat De Beer  (2010) as ’n “nuwe mensbeeld” beskou, word ook deur 

Ihde onderskraag. 

                                                           
18 Vergelyk Ihde (1990) se alteriteitsverbande. 
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Beide Ihde se filosofie van tegnologie en die filosofie van die posthumanisme is dit eens dat 

die menslike kondisie te midde van moderne tegnologie verander het. Buiten die digotomie 

van die positiewe en negatiewe uitwerkinge van die uiterstes van tegnologiese moontlikhede 

is volkome deursigtigheid van die mens se tegnologiese hulpmiddels nog nie bereik nie. Die 

posthumanisme sluit wel nie hierdie moontlikheid uit nie.  

  



Hoofstuk 3: Die kwantitatiewe kartering van 
 tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese  objekte in die Afrikaanse poësie 
(1990–2012)
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3 Hoofstuk 3: Die kwantitatiewe kartering van 

tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte in die Afrikaanse poësie (1990–2012) 

 

3.1 Inleiding 
Die doel van hierdie hoofstuk is om verslag te lewer oor die kwantitatiewe kartering van 

tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 

1990 tot 2012. Die fokus val eerstens op die motivering en metodologie van die ondersoek. 

Tweedens word die kartering in die vorm van saamgestelde lyste aangedui. Derdens val die 

fokus op die statistiese data-analise van en afleidings oor die manifestasie van tegnologiese 

terme en verwysings na tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. 

 

3.2 Motivering 
Die kwantitatiewe kartering van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte in 

die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012, speel ’n belangrike metodologiese rol in hierdie 

studie. Eerstens het dit die relevante en verteenwoordigende seleksie van gedigte moontlik 

gemaak. Dit was belangrik in terme van terreinafbakening en het bygedra tot gefokusde 

teksanalitiese verkennings.  

 

Tweedens het dit ’n rol gespeel in die identifisering van spesifieke tematiese fokusse, naamlik 

liefde en seks, spiritualiteit en die dood. Dit is binne dié drie tematiese kontekste wat die rolle 

en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie onderskeidelik in hoofstuk 5, 6 en 7 

ondersoek sal word. Derhalwe onderskraag die kwantitatiewe ondersoek, die sterk 

kwalitatiewe teksanalitiese fokus in hierdie studie. Verder blyk dit duidelik uit die 

omvattende kwantitatiewe kartering dat die spesifieke ondersoekterrein vir die doeleindes van 

hierdie studie deeglik verken is.  

 

Derdens is die kwantitatiewe kartering van literêr-historiese belang omdat spesifieke 

tematiese ontwikkelinge en verskuiwings hieruit afgelei kan word. Laastens vul die 

uitgebreide kartering ’n navorsingsleemte omdat soortgelyke ondersoeke nog nie in die 

Afrikaanse poësienavorsing onderneem is nie. Dit baan die weg vir navorsers om 

toekomstige navorsing oor ander aspekte van mens-masjien-verhoudinge of die tematiese 
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manifestasies van tegnologie in die Afrikaanse poësie te onderneem. In dié opsig dien die 

saamgestelde lyste as ’n nuttige verwysingsbron.  

 

3.3 Metodologie 
Die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika (NLSA) se aanlyn databasis is as vertrekpunt 

gebruik om ’n aanvanklike lys van gepubliseerde Afrikaanse digbundels vanaf 1990 tot 2012 

saam te stel. 

 

Hierbenewens is gedigte op die aanlyn platform LitNet verreken. Al die gedigte wat vanaf 

1999 tot 2012 op LitNet gepubliseer is, is gekontroleer. LitNet se argiewe word in twee 

geskei. Argief 1 (oulitnet), bevat gedigte vanaf 1999 tot 2006 en Argief 2 (litnet.co.za) bevat 

gedigte vanaf 2007 tot 2012. Al die gedigte is alfabeties volgens outeursname nagegaan om 

relevante enkelgedigte wat op die webwerf gepubliseer is te lys. Die presiese 

verskyningsdatums van gedigte word veral in Argief 1 (1999–2006) nie aangetoon nie en 

daarom word die LitNet-gedigtelys, nie by die data-analise ingesluit nie. Die primêre rede 

hiervoor is om die betroubaarheid en akkuraatheid van die data-analise te verseker. 

 

Die gepubliseerde bundels is op ’n stelselmatige wyse gekontroleer. Gedigte wat tegnologiese 

terme en verwysings na tegnologiese objekte bevat, is geïdentifiseer. Dié terme en 

verwysings is volgens gedigtitels soos wat dit chronologies in bundels verkyn, gerangskik.  

 

Vir die doeleindes van die kwantitatiewe kartering verwys die term “tegnologiese objek” na 

enige bestaande objek wat deur moderne tegnologiese ontwikkeling (insluitend digitale 

tegnologie en kubertegnologie) tot stand kom en deel vorm van die hedendaagse mens se 

tegnologiese leefwêreld.  

 

3.4 Bundellys: gepubliseerde digbundels vanaf 1990 tot 2012 
Ter wille van toeligting oor die samestelling van die bundellys (gepubliseerde digbundels 

vanaf 1990 tot 2012) is die volgende verklarings belangrik. In die kolom “Tegnologie” word 

die manifestasie (aanwesigheid) van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte met ’n “Ja” of “Nee” aangedui, om aan te toon of dié verwysings voorkom of nie. 

Onverkrygbare bundels word as “Nie gelees” aangedui. Die term “Uitgesluit” verwys na 

bundels wat wel gelees is, maar buite die bestek van die kartering (en data-analise) val. Een 
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rede hiervoor is dat versamelbundels dikwels voorheen gepubliseerde gedigte bevat wat die 

geldigheid en betroubaarheid van die data-analise sou beïnvloed.  

 

Die kolom “Bladsynommers” verwys na die bladsynommers van gepubliseerde gedigte 

waarin tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte voorkom. Die 

bladsynommers word volgens die volgorde van verskyning in die tersaaklike bundel gelys. In 

ooreenstemming hiermee word elke gedigtitel in die volgende kolom (“Gedigte”) gelys en 

met ’n komma (,) geskei om die volgende gedig aan te dui. Die kolom “Tegnologiese objekte 

en terme” korreleer met die vermelde bladsynommers en gedigtitels. Die spesifieke terme wat 

in elke gedig voorkom word met ’n komma (,) geskei vir terme in dieselfde gedig, en met ’n 

kommapunt (;) om die volgende gedig aan te dui. 
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Nr. Titel Outeur Uitgewer Jaartal Tegnologie Gedigte Bladsynommers Tegnologiese objekte en terme 
1 Gewalste woord Johl, Johann. Kaapstad: Tafelberg 1990 Nee       
2 Boerejive Van der Merwe, Prevot. Kaapstad: Human & 

Rousseau 
1990 Ja “ode aan my televisie”, “die hemel help 

ons”  
43, 52 televisie-toestel; rekenaar, IBM-compatible, save, 

delete, quit 
3 Die purperkoord II Kritzinger, Bets. Pretoria: Hans Kirsten 

Uitgewery BPK 
1990 Nee       

4 Groot verseboek Opperman, D.J. (samest.). Kaapstad: Tafelberg 1990 Uitgelaat       
5 Vlier Cilliers, Rika. Kaapstad: Tafelberg 1990 Nee       
6 Die knetterende woord Cussons, Sheila. Kaapstad: Tafelberg 1990 Nee       
7 Soos gister Smit, Sarel. Mondeor: Clock Card 1990 Nee       
8 Oop gemoed Titus, Marius. SA: Marius Titus 1990 Ja “Laat ons skyn”, “Fix my op”, “Die 

swietsbord”, “Kragstasie”  
12, 13, 34, 39 fuse-bokse, tripswiets; engine; swietsbord, 

founboks, foun; batteries, powerplant, socket, 
bulbs   

9 Halfmens Riekert, Donald W. Kaapstad: Tafelberg 1990 Nee       
10 Judas Nezar, Chris. Pretoria: NHS Uitgewers 1990 Nee       
11 Verdraaide raaisels Hambidge, Joan. Kaapstad: Human & 

Rousseau 
1990 Nee       

12 Tachycardia Hambidge, Joan. Kenwyn: Jutalit 1990 Nee       
13 Tussen Grensligte Prinsloo, Karel. Kaapstad: Human & 

Rousseau 
1990 Ja “Geheel verdeel” , “Sonarbeeld”  24, 31 sakrekenaar; sonarbeeld 

14 Diaspora Gouws, Tom. Pretoria: Haum-literêr 1990 Nee       
15 Soos die so: toktokkie se 

nagregister 
Breytenbach, Breyten. Bramley : Taurus 1990 Nee       

16 Minder as die engele Castelyn, Eveleen. Kaapstad: Human & 
Rousseau 

1990 Ja “Terafim”, “Hemelse oog” 18-19,  46-47 mikrogolwe, huisgode, kompakte skywe, 
huisrekenaars, video's, verwerkers, dekodeerders; 
Pendeltuig Discovery, teleskoop, tydmasjien 
Hubble 

17 Kaartehuis Malan, Lucas. Pretoria: Haum-literêr 1990 Nee       
18 Afrikalyf 7x70 keer Oosthuizen, Herman. Menlopark: L'artisan 

Kreatief 
1991 Ja “Tikmasjiensleutels ratel”  44?, tikmasjiensleutels, telefone 

19 Brandhout Lemmer, Catrien. C. Delmas: Vanria Drukkers 1991 Nee       
20 Teëspraak Eybers, Elisabeth. Amsterdam: Em. 

Querido's Uitgeverij B.V. 
1991 Nee       

21 Tussen die malgasse op die kaai Lombard, Chris. Pretoria : Human & 
Rousseau, 

1991 Nee       

22 Oggendvuur Van Zyl, Wium. Kaapstad : Tafelberg 1991 Nee       
23 Die verlore simbool Hambidge, Joan. Kaapstad : Tafelberg 1991 Nee       
24 Soenoffer Hinwood, Bonaventure. Pretoria : Van Schaik 1991 Ja “Onklaar” , “Weduwee”  17, 43 Motorfiets, Telefoondraad, seine; enjin  
25 Jukstaposisie Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg, 1991 Nee       
26 Nagsweet De Lange, Johann. Bramley : Taurus 1991 Nee       
27 Parte speel Toerien, Barend J. Kaapstad : Tafelberg 1991 Nee       
28 Tye en swye in die lewe van Hester 

H. 
Grobler, Melanie. Kaapstad : Tafelberg, 1991 Nee       

29 Anamnese Pretorius, S. J.  Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1991 Ja “20 Augustus 1987” 39-40 Voyager II, ruimtewiele 

30 Dooiemansdeur Hugo, Daniel. Kaapstad : Tafelberg 1991 Nee       
31 Openbaringe en Johannes Du Plessis, Phil. Kaapstad : Carrefour 

Press 
1992 Nee       

32 Tussen sweef en val: verlangverse 
oor die liefde 

Loock, Alta. Pretoria: J.P. van der Walt 
en Seun 

1992 Nee       

33 Voels van anderste vere : gedigte 
vir kinders =Iintaka zolunye usiba 

Krog, Antjie. Kaapstad : Buchu Books 1992 Nee       

34 Met die aarde praat Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg 1992 Ja “Gaea”  21 motormetaal en -glas 
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35 Verweerde aardbol Marais, Johann Lodewyk. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1992 Nee       

36 By Doringdraai se drif Swanepoel, Piet. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1992 Nee       

37 Hiermaals Spies, Lina. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1992 Nee       

38 Vrolike versies Engelbrecht, G. S. Pretoria : Van der Walt 1992 Nee       
39 Ryp geel kring Bosman, P. J.  Pretoria : HAUM-Literêr 1992 Nee       
40 Tandem Sauermann, Lieb, & De 

Jager, Johann. 
Pretoria : 
Afrikanervolkswag; 
Promedia: Philippolis 

1992 Ja “Ystergebede” , “In die ekonomie-
masjien” 

26-27, 47 staal, stookoonde, staalbetoë, hamer-hallelujas; 
suierkoppe, stange, laers 

41 Nege landskappe van ons tye 
bemaak aan 'n beminde 

Breytenbach, Breyten. Groenkloof : HOND 1993 Nee       

42 Rasuur Bekker, Pirow. Kaapstad : Tafelberg 1993 Ja “Laser”  13,  Laser,  straal 
43 Plekke x Sunnyside : Woordgilde 1993 Nee       
44 Bloeityd : verse oor kinders Johl, Johann & Cilliers, 

Rika (samest.). 
Kaapstad : Tafelberg 1993 Ja “Sonar” (Cilliers)  4, 5 skeertuig, skerm, rekenaar 

45 Vleiswond De Lange, Johann. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1993 Nee       

46 Skoop : 'n 
woordverwerkingspeletjie vir die 
beginner 

De Goede, Ronel. Kaapstad : Tafelberg 1993 Ja “skoopklop”, “Librarium”, 
“skoopvoorspel: brawe nuwe wêreld”, 
“Kinderspeletjies”, “Boodskap”, 
“Logogrief”, “Die wêreld oor”     

12-13, 14, 26,50-
51, 52, 56-57, 
96-97 

data, ruimtuig, woordverwerking; 
kopieërmasjiene, mikrofichemasjiene, rekenaars; 
sensor-oë, stoomtrein; tikmasjien, pc, 
getallemasjien en nintendo; masjien; sein; 
hiperteks, mikrosagte, toetse; dreunsingmasjien  

47 Return to paradise - ENGELS Breytenbach, Breyten. Cape Town: David Philip 1993 Nee       
48 Om te lewe is onnatuurlik : 

eenvoudige spoorwegstories 
Nel, Gert Vlok. Kaapstad : Tafelberg 1993 Nee       

49 Op Koueberg : vrye verwerkings 
van 40 verse deur Han-Sjan (Koue 
Berg) 

Du Plessis, Phil. Plumstead : Snailpress 1993 Nee       

50 Die oranje boek Winterbach, Dirk. Groenkloof : HOND 1993 Nee       
51 Najaarswys Van Heerden, Ernst. Kaapstad : Tafelberg 1993 Nee       
52 Biegverse uit die dodesel Van Blerk, H. S.  Petit : H S van Blerk 1993 Nee       
53 Respyt Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1993 Nee       

54 Sportgedigte Van Heerden, Ernst. Kaapstad : Tafelberg 1993 Nee       
55 Die predikasies van Jacob Oerson Deacon, Thomas. Kaapstad : Tafelberg 1993 Nee       
56 Nuweling Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1994 Nee       

57 Gloei Brown, Floris A. Worcester : Eden 
Opleidingsentrum, 

1994 Nee       

58 Versamelde werke Jonker, Ingrid. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Nee       

59 Millennium Lombard, Chris. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Nee       

60 Kontrafak Myburg, Johan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Ja “I Substasie”, “morgen ben ik op de 
maan”, “Voyage” 

61, 68, 69 transformator; tv, verkykeroë; Voyager, 
halfwegstasies 

61 Hongergrond Malan, Lucas. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Nee       

62 Aan die Kaap geskryf Stockenström, Wilma. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Nee       

63 Roulet Johl, Johann. Kaapstad : Tafelberg 1994 Nee       
64 Engel uit die paradys Du Plessis, Phil. Groenkloof : HOND 1994 Ja “Boland”  11-13, Boeingskadu, vliegtuig 
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65 Wil jy? Oberholzer, Andrei. Johannesburg : A. 

Oberholzer 
1994 Nee       

66 Twee gesprekke Van der Walt, Fred. Vlaeberg : Rilua 1994 Nee       
67 Kinders van die Cocktail Country Accom, G. C. (Gerald 

Charles). 
Grahamstown : G C 
Accom 

1994 Nee       

68 Siklus Krog, Antjie. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1994 Nee       

69 Tjienkerientjee se oog is swart Clark, Carol. Kaapstad : Tafelberg 1994 Ja “Ruimtetuig”  12, veselglasfilament, vaartuig 
70 Plakboek : moving on : verjaarde 

reisverse vir Hoang Lien 
Breytenbach, Breyten. Groenkloof : HOND 1994 Nee       

71 Wensbeen Riekert, Donald W. Kaapstad : Tafelberg 1995 Nee       
72 n Pastoriedogter Eybers, Elisabeth. Reicheneck : Aldus-

Presse 
1995 Nie gelees       

73 Uit en tuis : Afrikaanse verse uit 
Amsterdam 

Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1995 Nee       

74 Monnikewerk Hugo, Daniel. Kaapstad : Tafelberg 1995 Nee       
75 Gedigte 1989-1995 Krog, Antjie. Groenkloof : HOND 1995 Nee       
76 Eolus Smith, Alfa. Bloemfontein: A.Smith. 1995 Nee       
77 Interne verhuising Hambidge, Joan. Midrand : Perskor 1995 Nee       
78 Onder die reënboog : 'n 

poesiebloemlesing 
N.J. Snyman (samest.). s.l. 1995 Nie gelees       

79 Passport to Skakering Van Vuuren, S. Braamfontein : 
Educational Support 
Services Trust 

1995 Nie gelees       

80 Wat sag is vergaan  De Lange, Johann. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1995 Nee       

81 Amper postuum Pretorius, S. J.  Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1995 Nee       

82 Skink nog 'n uur in my glas : 
nagelate verse 

Du Plessis, Koos. Kaapstad : Queillerie 1995 Nee       

83 Doodsteek van 'n diabeet Hammond, E.W.S. Kaapstad: Tafelberg 1995 Ja “Insig”  50, laserstraal-flitse, lense 
84 Troglodiet Gouws, Tom. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1995 Nee       

85 Gefolterde lewe en ander eerste 
werke 

Van der Merwe, C. L.  Bethlehem : C L van der 
Merwe 

1995 Nee       

86 Ons kom van ver af Abrahams, P.W. 
(samest.). 

Vredenburg : Prog 
Uitgewers 

1995 Nee       

87 Die nomadiese oomblik  Naude, Charl-Pierre. Kaapstad : Tafelberg 1995 Ja “Candid camera/ Kontakafdruk”, 
“Fotostaatmasjien”  

15, 27 foto's, film; yster, tegnologie, afdruk, fotostaat 

88 Die hand vol vere : 'n bloemlesing 
van die poësie van Breyten 
Breytenbach : met twee briewe 

Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1995 Nee       

89 Riemvasmaak Adams, Willie. Grassy Park : Domestica 1995 Nee       
90 Soet sonappelwit wat was Lombard, Theunis C. C. Pretoria : Van Schaik 1995 Nee       
91 'n Onbekende jaartal Rousseau, Ina. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1995 Nee       

92 Liefde, miskien De Coninck, Herman. Kaapstad : Queillerie 1996 Nee       
93 Nagjoernaal : gedigte 1994-1996 Du Plessis, Phil. Cape Town : Lindlife 1996 Ja “Met die telefoon”  30-33, gehoorstuk, apparaat 
94 My hart sing sewe moppies Belcher, R. K.  Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
95 Argeloos Calitz, Elise. Riversdal : Mikro-Ad 1996 Nee       
96 Spirakel Cilliers, Rika. Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
97 Rietfluit in die wind Oosthuizen, Hans. Oudtshoorn : Kannaland 1996 Nee       



61 
 

Nr. Titel Outeur Uitgewer Jaartal Tegnologie Gedigte Bladsynommers Tegnologiese objekte en terme 
98 Dubbelster Van Niekerk, Dolf. Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
99 Losvoor! : 'n versameling van 

Afrikaanse poësie 
Antjie Krog (samest.). s.l. 1996 Nee       

100 Waar aasvoëls draai Brown, Floris A. Worcester : FAB, 1996 Nee       
101 Sprekende van God Walters, M. M.  Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
102 Deur die oog van 'n naald Phosa, Mathews. Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
103 Die onderwaterweg : 'n versroman Esterhuizen, Louis. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1996 Nee       

104 Oë in 'n kas : aantekeninge van 'n 
onbewuste 

Van Wyk, Johan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1996 Nee       

105  Die herfstelike lig Van Heerden, Ernst. Kaapstad : Tafelberg 1996 Nee       
106 Tydverdryf = Pastime Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1996 Nee       

107 Liggaamlose taal : gedigte oor die 
musiek 

Human, Koos. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1996 Nee       

108 'n Engel deur my kop Cussons, Sheila. Kaapstad : Tafelberg 1997 Nee       
109 Swerfgesange vir Susan en ander Müller, Petra. Kaapstad : Tafelberg 1997 Nee       
110 Kaalvoetgedig Van der Walt, Elrika. Pretoria : Publitoria 1997 Nee       
111 Valkuns Hofmeyr, Steve. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1997 Ja “Die karweikuns”  49, lense, zoom, rewind  

112 Patzers Esterhuizen, Louis. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1997 Ja “Homo erectus”, “Rugsteun”  10, 60 stoomenjin, vliegtuig, ruimtevaart, kernkrag; 
rekenaar, Turbo Pascal, programme, back ups, 
sleutelbord 

113 Nuwe stemme 1 : gedigte De Vries, Anastasia en 
Weideman, George 
(samest.). 

Kaapstad : Tafelberg 1997 Ja  “Stadsleeu”, “Stedelinge” (Henk 
Havenga) 

40, 44 hysbakke, selfoon; elektroniese wekkerstorm, 
motorradio, sprinkelbesproeiing 

114 Reënboogstemme: ’n 
Poësiebloemlesing 

G.W. Davids, C.J. Banda, 
R.J. Daniels & G. Julies 
(samest.). 

Kaapstad: Tafelberg 1997 Ja “Gesprek met ’n komper” (Jeanne 
Goosen) 

92-93 komper 

115 Curriculum vitae : poems in three 
languages =gedigte in drie tale = 
Gedichte in drei Sprachen 

Prozesky, Oskar. Hermanus : Centre Press 1997 Nee       

116 Godeskemering Van der Merwe, Wynand 
Johannes. 

Centurion : W J van der 
Merwe 

1997 Nee       

117 Vryheid van spraak in die nuwe 
Suid-Afrika 

Hendricks, Gertjie Billy. Retreat: Mawetu 1997 Nee       

118 Dalk is daar 'n engel hier Jonsson-Spang, Lena. Queenswood : Die Bent 1997 Nee       
119 Soetsop virre klipkind Boplaas, Carl. Koue Bokkeveld : 

Boplaas 
1997 Nee       

120 Siklus Van der Merwe, Wynand 
Johannes. 

Pretoria : Nuwe Visie 
Publikasies 

1997 Nie gelees       

121 Naby Stellenbosch en ander gedigte Bloem, Pieter. Swellendam 1997 Nee       
122 Die donker is nooit leeg nie Du Plooy, Heilna. Kaapstad : Tafelberg 1997 Nee       
123 Oukwas-kind De Bruyn, Paul.  Barberton: Amo 

Uitgewers. 
1997 Nie gelees       

124 Eersteling : ons bloeisel-bundel x Vredendal : Vredendal 
Blommefees 

1997 Nee       

125 Verbruikersverse = Consumer's 
verse 

Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1997 Nee       

126 Skietspoel Laurie, Trienke. Kaapstad : Tafelberg 1997 Nee       
127 Oorblyfsels : 'n roudig Blom, Jan. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1997 Nee       

 
 



62 
 

Nr. Titel Outeur Uitgewer Jaartal Tegnologie Gedigte Bladsynommers Tegnologiese objekte en terme 
128 'n Staning onder sterre Weideman, George. Kaapstad : Tafelberg 1997 Ja “Virtual Reality”, “(14) Reisgerief”  43, 87 gasmasker, randsnyer, elektroniese, rekenaar; 

luuksebus, vliegtuig, motors, taxi’s, elektroniese 
129 Ewebeeld Hambidge, Joan. Halfway House : Perskor 1997 Ja “My shrink het ’n selfoon”  5, selfoon,  nommer 
130 Ons klein en silwerige planeet : 

Afrikaanse, Nederlandse en 
Vlaamse gedigte oor die omgewing 

Marais, Johann Lodewyk 
(samest.). 

Pretoria : Van Schaik 
Akademies 

1997 Uitgelaat       

131 Die rooi lappieskombers : 
volkskwatryne 

Grobbelaar, Pieter W. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1997 Nee       

132 Die masker Pretorius, R. W. Arcadia: Pretorius 
Publikasies 

1997 Nee       

133 Van sigbare en onsigbare dinge Buys, P. W.  Kaapstad : Tafelberg 1998 Nee       
134 Klopdisselboom Boplaas, Carl. Goodwood: Boplaas 

Uitgewery 
1998 Ja "Rekenaarspel"  58,  stoufs, eenkiebyters 

135 Uit die hoek van my oog Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg 1998 Nee       
136 Die sagte vlees Oliphant, Vincent. Kaapstad : Tafelberg 1998 Nee       
137 Die skaduwee van die son Spies, Lina. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1998 Nee       

138 Karapaks 2 : gedigte, prente en 
slakkerye = Carapace 20. 

x Oranjezicht : Carapace 1998 Nie gelees       

139 Die dye trek die dye aan : verse oor 
lyflike liefde 

De Lange, Johann en 
Krog, Antjie (samest.). 

Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1998 Nee       

140 "161 Poems vir Matthew" Ras, Johannes Marthinus. [s.l.] : J.M. Ras, 1998. 1998 Nie gelees       
141 Verskeurings Raper, Ian (samest.). Pretoria : I. Raper, SASP 1998 Nee       
142 Die goedkoop vrou Ras, Johannes Marthinus. [s.l.] : J.M. Ras 1998 Nie gelees       
143 Skadunag Mommsen, Saritha. [Pretoria : Groep7Trust 

Uitgewers 
1998 Nee       

144 Skeurkalender Hugo, Daniel. Kaapstad : Tafelberg 1998 Nee       
145 Di-mensies De Jager, Theo. Sunnyside : Die 

Woordgilde 
1998 Ja “Tegnokrasie”, “Kontak”  22, 27 Tegnokrasie; kaart, batterye 

146 Dog heart : a travel memoir Breytenbach, Breyten. Cape Town : Human & 
Rousseau 

1998 Nee       

147 Slypsteenverse Oosthuizen, Hans 
(samest.). 

Oudtshoorn : Kannaland 
Produksie 

1998 Nee       

148 Bloot Boshoff, Johann P.  Pretoria : J. P. Boshoff 1998 Nee       
149 My valentyn dwarsdeur die jaar Jonker-Jordaan, Christa. Bloemfontein : Encom 1998 Ja “Terugblik”  36, rekenaars, TV 
150 Papierblom : 72 gedigte uit 'n 

swerfjoernaal 
Afrika, Jan. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1998 Nee       

151 My straat en anne praat-poems Sôls, Loit. Roggebaai : Kwela Boeke 1998 Nee       
152 Kubermens Castelyn, Eveleen. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1999 Ja “Die reus van IBM”, “Jernigan, die 

Sigbare Man”, “Kuberkomponis”, 
“Tjernovil”, “Gestorwe planeet”    

11, 13, 15, 20, 22 Deep Blue, turbo-aangedrewe, superrekenaar, 
IBM, mikroskyfies, mikroprosesseerders, 
gigabytes, hardeskywe, geblikte, 
Blikbreinrekenaar, elektroniese, Robotreus, 
ysterharnas, sensor-oë;  rekenaar, digitaal, 
elektronies, x-straal-rekenaarbeelde, 
driedimensionele, rekenaarskerm, 
rekenaarkadawer, superdataroete, rekenaareeu; 
EMI-rekenaar, Kuberkomponis, kubernetiese, 
rekenaar-CD; kernreaktor, kernkragsentrale; 
Aerosolkannetjies,  kernkragafval  

153 die seep kraak in die gastekamer Pretorius, Wessel. Queenswood : Die Bent 1999 Ja “VIR LOUIS (TEL NR. 012-34-1111)”, 
“2000 STERRE VIR 'N TECHNO-
JUNKIE”  

10-11, 36,  beep, foon, bel, antwoordmasjien, 
selfoonnommers, e-mail adres; techno-junkie, 
satellite dish, tv kanale, straler, internet  
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154 Spesmase Stockenström, Wilma. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1999 Ja "Die komeet besoek die Kaap van 

verkragting" 
46-47 plofkop, middagkanon 

155 'n Fles vol vlieë B. Maritz, Van den Berg. [s.l.] : B.M. van den Berg 1999 Nee       
156 Vuurtong Vos, C. J. A.  Pretoria : Benedic Boeke 1999 Ja “Boodskappers van bo”  45, radiogolwe, telefoon, tv-beelde, tv-kamera, x-

strale, infraviolet 
157 Die Afrikaanse poesie in 'n duisend 

en enkele gedigte 
Komrij, Gerrit. Amsterdam : Bert Bakker 1999 Uitgelaat       

158 Winter-surplus Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1999 Ja “Naderende millennium”  16, rekenmasjien, millennium 

159 Gesig van die liefde : Ingrid Jonker Van Wyk, Johan. Durban : J. van Wyk 1999 Uitgelaat       
160 Ramkie-rympies Boplaas, Carl. Koue Bokkeveld : 

Boplaas 
1999 Ja “Tussen my ore”  94, rekenaar, scan, skyfie, kliek delete, File, C-drive, 

Display, Enter 
161 Om Beaufort-Wes se beautiful 

woorde te verlaat 
Nel, Gert Vlok. Kaapstad : Queillerie 1999 Nee       

162 Lyflied : 'n keur uit sy liedtekste Aucamp, Hennie. Kaapstad : Tafelberg 1999 Nee       
163 Genesing in vuil water Titus, Marius. Stellenbosch: Marius 

Titus 
1999 Nee       

164 Muur van berge : elegiee Marais, Anlen. Kaapstad : Tafelberg 1999 Nee       
165 Sy sien webbe roer : 'n keuse uit die 

werk van Afrikaanse digteresse 
Spies, Lina. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
1999 Nee       

166 Koerier : 69 opdrag- en ander 
kwatryne 

Aucamp, Hennie. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

1999 Nee       

167 Dimensie Barkhuizen le Roux, 
Christine. 

Stellenbosch: Print24.com 2000 Ja “behoud”  33, screensaver, kliek, password 

168 Groot verseboek 2000 Brink, A.P. (samest.). Cape Town : Tafelberg 2000 Uitgelaat       
169 Vensters van die hart : 'n digbundel 

van Afrikaanse verse 
Chantal Thomson (red.). Scottburgh : Poetry 

Institute of Africa 
2000 Ja “Aan Tegnologie” Nellie Swanepoel 276,  tegnologie 

170 Kleur kom nooit alleen nie Krog, Antjie. Kaapstad : Kwela 2000 Ja “windows 2000”  64 windows 
171 Nuwe verset Hugo, Daniel, Rousseau, 

Leon en Du Plessis, Phil 
(samest.). 

Pretoria : Protea Boekhuis 2000 Nee       

172 Grysvos Brown, Floris A. Worcester : FAB 2000 Nee       
173 Spoorsny Bohnen, René. Johannesburg: Gnomic 

Press 
2000 Ja “Virtuele Woestyn”  13 microsoft, encarta, internet, Websites, muisspoor, 

kliek, close, turbo, kuberruim 
174 Dansmusieke  Bezuidenhout, Zandra. Stellenbosch : Suider 

Kollege Uitgewers 
2000 Nee       

175 Van Heidebos en klip Belcher, Ronald Kenneth. Stellenbosch: Suider 
Kollege Uitgewers 

2000 Nee       

176 Die burg van hertog Bloubaard Pieterse, Henning 
Jonathan. 

Kaapstad : Tafelberg 2000 Nee       

177 Bies : 'n digbundel Lewis, Sanko. [s.l.] : R.C. Lewis 2000 Ja “Die mot en sy flame” 5 technology,  
178 Blouvoël se roep Van Dyk, Everline. Faerie Glen: Everline van 

Dyk 
2000 Nee       

179 Potpourri : 'n mengelmoes gedigte Lotz, Marilette (samest.). Potchefstroom : 
Potchefstroomse 
Universiteit vir 
Christelike Hoër 
Onderwys 

2000 Nee       

180 Verswêreld Logos Information 
Systems (CD). 

Kaapstad : Tafelberg & 
Logos Information 
System 

2000 Nie gelees       

181 Verskillende vensters Meyer, Wilna.  Mosselbaai: Tintinkie 
Uitgewers. 

2000 Nie gelees       
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182 Smarteling Oppel, Juanina. Queenswood, Pretoria : 

Bent 
2000 Nee       

183 Veelspalt Pretorius, S. J.  Johannesburg : RAU-Pers 2000 Nee       
184 Sonklong oor Afrika : faksimilee, 

transkripsie en konstruksie van 'n 
bundel verse-in-wording 

Opperman, D. J.  Kaapstad : Tafelberg 2000 Uitgelaat       

185 Seeverse Van der Walt, Carina. Klerksdorp: EFJS 
Drukkers 

2000 Nee       

186 Die asem wat ekstase is Cussons, Sheila. Kaapstad : Tafelberg 2000 Nee       
187 Witsig Van der Merwe, 

Cornelius. 
Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2000 Ja “Sonarbeeld”  15, monitorbeeld 

188 Sirene van bloeisels Bouwer, Stephan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2000 Ja “Ná stilstuipe”  7, telefoonoproepe, woordverwerker 

189 Lady one : (99 liefdesgedigte) Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2000 Nee       

190 Die eilander : stemme oor die water 
: gedigte en lirieke 

Bloem, Pieter. Swellendam : P. Bloem 2000 Nee       

191 Die koei stort 'n traan Brown, Floris A. Worcester : FAB 2000 Nee       
192 Weegskaal-waardes : 50 sonnette Cilliers, Dirk. George : D. Cilliers 2000 Nee       
193 Lykdigte Hambidge, Joan. Kaapstad : Tafelberg 2000 Ja “VIII", “E-pos aan D.J. Opperman” 50, 51-52 stiffie, knoppie, delete; 

DJO@dieparadys.hemelnet 
194 Bokveldse binnevet Boplaas, Carl. Koue Bokkeveld : 

Boplaas 
2000 Ja “Toerusting”  28,  rekenaar, komper, floppie 

195 Jy kan skoenlappers sien aankom Pretorius, Wessel. Pretoria : Bent 2001 Ja “Ek lei jou”, “Insig 3” , “Vonkpos 
ontvang van my pa”  

12, 19, 62 sagteware, cut & paste; motors, 4x4's, gadgets, 
sound systems, shuttle CD- 
players, TV, internet; Vonkpos 

196 Breedevallei Dichters, poezie nacht 
van die muse, volume 1 

 x Worcester : FAB 2001 Nie gelees       

197 Uitroep Laurie, Trienke. Kaapstad : Tafelberg 2001 Ja “Telefoonlyn”  63,  telefoonlyn, onbesette sein, oproep 
198 Godvergete: die tweede aanslag Knipe, Danie. Stellenbosch: Fenomeen 

Publikasies 
2001 Nee       

199 Geknipte naelstring Lombard, Kobus. Pretoria : Protea Boekhuis 2001 Nee       
200 Swewende siele : 'n digbundel van 

Afrikaanse verse 
Chantal Thomson (red.). Scottburgh : Poetry 

Institute of Africa 
2001 Ja “Blikbrein” A.E.M. Bezuidenhout 391,  blikbrein, knoppies, data, skerm, syfers, simbole, 

virus, drukkersmaat 
201 Mondmusiek Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2001 Nee       

202 Lyfsange Joubert, Marlise. Pretoria : Protea Boekhuis 2001 Nee       
203 Die 4de ry spieëls Weideman, Francois.  Stellenbosch : Fenomeen 2001 Nee       
204 Uit die stof die see die skald se 

handevuurvoet tracks en die 
verstuite trein van wat verlange 

Bolton, Robert Edward, 
Kritzinger, Jac, Nel, Gert 
Vlok, Kapp, Tertius.  

Stellenbosch : Fenomeen 2001 Nee       

205 Opslagsomer Esterhuizen, Louis. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2001 Ja “Inderdaad is ons”  71,  vliegmasjien, tuig 

206 Hooglied se vuur Van Zyl, Magdaleen. Suider Kollege 
Uitgewers. 

2001 Nie gelees       

207 Skeur Meyer, Liesel (red.). Pretoria: Woordgilde 2001 Nee       
208 Die vlieg wen in die ent. 

Depressiewe digtery deur 
dekadente dorper.  

Griesel, Hein.  Bloemfontein: Vulture 
Press. 

2001 Nie gelees       

209 Chemiese glimlagte Van Lille, Ettienne.  [s.l.]: Contentlot.com. 2001 Nie gelees       
210 Met die taal van karmosyn Scheepers, Riana. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2001 Ja “SMS”  47,  SMS, tik, boodskap, 160 karakters, digitale, 

telefoonspoed, fluoor 
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211 Tot sterwens toe : liefdesgedigte en 

tralies 
Boesak, Allan. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2001 Nee       

212 Die huisapteek Toerien, Barend J. Pretoria : Protea Boekhuis 2001 Nee       
213 Die baie ryk ure : 100 uitgesoekte 

gedigte 
Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg 2001 Uitgelaat       

214 Nuwe stemme 2 Müller, Petra  en De 
Jager, Nèlleke (samest.). 

Kaapstad : Tafelberg 2001 Ja “Vakansie” (Tertius Kapp) 118,  connect, rekenaars, crossed wires 

215 Die beproewing van Engela Buckton, A. M. Pretoria : Bent 2001 Nee       
216 Versreise Adinda Vermaak, Keith 

de Wet, Lorenda Olivier 
en Hendrik Viljoen 
(samest.). 

Kaapstad : Nasou Via 
Afrika 

2001 Uitgelaat       

217 Gode van papier Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2001 Ja “Internet”  10,  Internet, robotte 
218 As die wiel eendag draai. Oproep 

van die kaai.  
Booysen, Terence. [s.l.]: Die outeur. 2002 Nie gelees       

219 Woorde van waarheid : 'n 
digbundel van Afrikaanse verse 

x Scottburgh : Poetry 
Institute of Africa 

2002 Nie gelees       

220 Die twaalfde letter Hugo, Daniel. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “Telkom en kliënt”, “Die skryfspook”  15, 30 oproep-sel, kode, elek- 
trodes; rekenaar, toetse 

221 Metafore van herlewing : 'n 
bloemlesing nuwe gedigte 

Afrikaanse 
Skrywersvereniging. 

Pretoria : Lapa 2002 Nee       

222 Optelwoorde : gedigte, gedagtes en 
gebede van Koos van der Merwe. 

Van der Merwe, Koos. Pretoria : LAPA 2002 Nee       

223 Afstande Malan, Lucas. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “Telkom-gesprek met my ma (1)”, 
“Telkom-gesprek met my ma (2)”, 
“Telkom-gesprek met my ma (3)”  

24, 25, 26 Telkom-gesprek  

224 As die son kom oogknip : verse 
geskryf vir die sonsverduistering, 
Limpopo, 4 Desember 2002 

Fanie Olivier (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “godsverduistering” (Steve Hofmeyr) 44,  stoom en rat, masjinaal, password, satelliet 

225 Ruggespraak Hambidge, Joan. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “Om met jou muse op reis te gaan”, 
“Indertyd”, “Sondag van ’n digter”, 
“Elke huis het sy kruis”, “Die 
opruiming van my kantoor”, “M1:2”, 
“Liefde in die kuberruimte”, “E-pos-
verhouding”, "Start spreading the 
news", “God is (soos) die internet”  

16, 24, 32, 42-
43, 48, 60, 61, 
63, 68-69, 79 

Herlaaier, selfoon, ekstensielyn, Compaq 
Armada-rekenaar, foto, foonoproep; computer 
game, CD-speler; rekenaar; skottelgoedmasjien, 
wasmasjien, Rowenta, elektriese kortsluiting, 
creepy-crawly, stofsuier; Flexi PIII-rekenaar; 
trein, rekenaar, M-Web, kodewoord, 
kuberruimte; internet, nommer @, return to 
sender, forward, Delete;  kuberruimte, return to 
sender, vonkpos; playstation, rekenaarskerm, 
kamera; internet, webruimtes, tegniese probleme 

226 Tussen duine gebore De Wette, Julian L.C. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
227 Trialoog Philander, P. J.  Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
228 Eensamigheid Cloete, Rika. Stellenbosch: Suider 

Kollege Uitgewers 
2002 Nee       

229 Landelik Bosman, Martjie. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
230 Boegoe vannie liefde : 

Griekwahooglied 
Du Plessis, Hans. Pretoria : Lapa 2002 Nee       

231 Stillerlewe Bekker, Pirow. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “Stuurman”, “Rekenaarrekonstruksie”, 
“Monochroom”, “Aan Neels met sy 
pakketgelaaide rekenaar”    

54, 55, 57, 93 rekenaarskerm, kuberneties; 
Rekenaarrekonstruksie; film, Moviemagic-
kanaal, remote; foto, videobeeld 

232 Syspoor Gouws, Tom. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2002 Nee       

233 Hittegolf : wulpse sonnette met 'n 
nawoord 

Aucamp, Hennie. Kaapstad : Homeros 2002 Nee       
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234 Ashoopkind Freeman-Barends, 

Claryné. 
[s.l.]: Die outeur. 2002 Nie gelees       

235 Tydsaam met tyd saam Zandberg, Charles. Pretoria : Bent 2002 Nie gelees       
236 Stasies Boshoff, Johann P.  Pretoria : J. P. Boshoff 2002 Ja “Heraansit”  18,  rekenaar, USER NAME, PASSWORD, tik, muis 

klik, WRONG PASSWORD, Trojaanse virus, 
*.exe,  

237 Tekens van die tye Snyders, Peter. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
238 Goedsmoeds Van Rooyen, P. H. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
239 Die spree met foete : Afrikaanse 

verwerkings van Annie M.G. 
Schmidt-verse 

De Vos, Philip. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2002 Uitgelaat       

240 Aves : gedigte Marais, Johann Lodewyk. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
241 Guitige goetjies en preutse 

praatjies 
Boplaas, Carl. Koue Bokkeveld : 

Boplaas 
2002 Ja “Houmvideos”, “Veebestuur”, “Reken 

net”  
15, 98, 169 video-kamera, lens, foto's; hi-fi, rekenaar, 

selfoon; play-mode, dotcoms, scan, strepieskode 
242 Die aandag van jou oë : gedigte vir 

die liefde 
Müller, Petra. Kaapstad : Tafelberg 2002 Nee       

243 Stukkende lewe Cronjé, Annatjie.  [S.l.] : Semper Nova. 2002 Nee       
244 [en die here het foto's geneem oor 

vanderbijlpark] 
Nel, Ronel. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Ja “parys is mooi even if”, “die wêreld, die 

een om ons”, “[vir bill gates]”  
17, 44, 83 digitale klok, tegnotoekoms, skerms, androids, 

electric sheep, masjiene, silikon saline, liquid 
crystal clear oë; elektroniese boodskap; ms-word, 
pc’s, androïede 

245 My lied van die niet Phillips, Fransi. Pretoria : Protea Boekhuis 2002 Nee       
246 Die swart papawer Witz, Patricia. Stellenbosch : Suider 

Kollege 
2002 Nie gelees       

247 Retrospek : lekkerlees-gedigte Van Wyk, Don. Kaapstad : D van Wyk 2002 Nie gelees       
248 Rot-t Brown, Floris A. Worcester : Floris 

Abraham Brown 
2003 Nee       

249 Brief uit die kolonies Crous, Marius. Pretoria : Protea Boekhuis 2003 Nee       
250 In die landskap ingelyf Du Plooy, Heilna. Pretoria : Protea Boekhuis 2003 Nee       
251 Carl Boplaas kraai douvoordag. Boplaas, Carl. Koue Bokkeveld : 

Boplaas 
2003 Ja “Eerste ruimtetuig”, “Coitus 

Interruptus” 
9, 118 vliegtuig, Sputnik; e-pos, rekenaar, kompers 

252 Toepa toepa towery Spies, J. F. Pretoria : Protea Boekhuis 2003 Nee       
253 Enkeldiep Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2003 Nee       
254 Donker vroue Sauermann, Lieb. Brummeria: Lieb 

Sauermann 
2003 Nee       

255 Die klank van vlerke Van Dyk, Everline. Pretoria: Groep 7 
Drukkers 

2003 Ja “weer berigte”, “terugskouing”  12, 41 rekenaars, tv, luglyn; www.mweb co za/litnet 

256 Die stil middelpunt : 'n keur, met 
nuwe gedigte 

Rousseau, Ina. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2003 Nee       

257 Nasomervlug Wels, Lucia. Pretoria : Bent 2003 Nee       
258 Vyf seisoene- : haikoes    Viljoen, Arthur.  Pretoria : A.H. Viljoen 2003 Nee       
259 Venster na my siel Jordan, Madeline. Rooihuiskraal: 

Minuteman Press 
2003 Nee       

260 Dagboek van gister : 'n digbundel 
van Afrikaanse verse 

Darren Joubert en Chantal 
Thomson (samest.). 

s.l. 2003 Nie gelees       

261 Die droom en ander gedigte Venter, Jan.   Die outeur. 2003 Nie gelees       
262 Die tweede gerf : stories op rym Grobbelaar, Pieter W. 

(samest.). 
Pretoria : LAPA 2003 Nie gelees       

263 Watervlerk Van Staden, Ilse. Kaapstad : Tafelberg 2003 Nee       
264 en kyk na die omowit engele op die 

rolbalbaan 
Pretorius, Wessel. Pretoria: Protea Boekhuis 2003 Ja “Hoe kan ek”  57,  vonkposse, SMS'e 
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265 Holtrom en groot kabaal Viljoen, Hein. Pretoria : Protea Boekhuis 2003 Ja “ars poetica”, “kantoormasjien”  17, 57 masjientaal, elektronies, lanseer, neon, 

sonnettuig; Kantoormasjien, skokbrekers, lens, 
silinderwande 

266 Plaaslike kennis : gedigte Marais, Johann Lodewyk. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Nee       
267 Woordweer : gedigte uit die 

twintigste eeu 
Du Plessis, Phil. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Nee       

268 In die geheim van die dag Naude, Charl-Pierre. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Nee       
269 Steggies : versies vir voorlees en 

self lees 
Titus, Marius. Lansdowne: Juta Gariep 2004 Nee       

270 Duskant die einders Spies, Lina. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2004 Nee       

271 Optelgoed Wentzel, Johann. Windhoek: Gamsberg 
MacMillan Publishers 

2004 Nee       

272 Kaalvoet : liedtekste Strydom, Amanda.  Parklands, [Johannesburg] 
: Genugtig!, 2004. 

2004 Nie gelees       

273 Ligtoring Jordaan, Hanneke. Pretoria: Hanneke Jordaan 2004 Ja “Kubermens versus (T) - /(V) roumens” 6,  staallyf, Kuberruimte, geblikte, kliek, muis 
274 Ontheemdes Breedevallei Dichters, 

poezie nacht van die muse, volume 
II 

X Worcester : Breedevallei 
Dichters 

2004 Nie gelees       

275 Gedaantes en dinge, of, 
Pendelversies 

Botha, Paul Roux. Somerset-Wes, South 
Africa : P.R. Botha 

2004 Nie gelees       

276 Die dans van die skoenlapper Grootboom, Allen.   GA Grootboom. 2004 Nie gelees       
277 Eeu 21 apporteerverse 2003 : 

kompetisiebundel. 
Afrikaanse Taal- en 
Kultuurvereniging. 

Queenswood, Pretoria : 
Bent 

2004 Ja “Skrywersblok” (Mareli Steyn)  17,  rekenaar 

278 Driemaster Lombard, Chris. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Ja “Alan Turing”, “Die oues”,  14, 24 Wêreld-web, internet; kuberruimte 
279 Witvuurlig De Bruyn, Jan. Louis Trichardt: Chiron 

Uitgewers 
2004 Ja “Fotogesprek: 1992”  33, foto, handgranaat, byl, lens 

280 Eggo's in bewolkte water Grobler, Mari. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Nee       
281 Naakte waarheid:versameling 

gedigte uit die harte van ware 
Madeliefies 

Huis Madelief 
(Universiteit van 
Pretoria). 

Pretoria : Bent 2004 Nee       

282 Die buigsaamheid van verdriet : 'n 
honderd of wat gedigte van Joan 
Hambidge. 

Hambidge, Joan. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Uitgelaat       

283 Satan ter sprake Walters, M. M.  Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Ja “Treursang op die verdwyning van ’n 
vorstehuis”, “Universal challenge” 

51, 79 radio, TV, langafstandlense, satelliete, 
dekodeerder, kanale; cyberspace, microchips, 
modems, M-A-C, 6-2-2, S-C, ruimtelike Internet 

284 Land van sonlig en van sterre : 'n 
bundel gedigte oor Namibie 

Hugo, Daniel (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Nee       

285 Bieblebom: kompetisiebundel Afrikaanse Taal- en 
Kultuurvereniging. 

Queenswood, Pretoria : 
Bent 

2004 Ja “Aan: adam@tuin.edn” (Carien 
Potgieter) 

29,  kuberbinneste, skerm 

286 Liefland Esterhuizen, Louis. Pretoria : Protea Boekhuis 2004 Ja “Stereoskopie”  16,  stereoskoop, lugfoto's 
287 Breuk-dele Van der Merwe, 

Cornelius. 
Kilnerpark: Bent 
Uitgewers 

2004 Ja “Disc” , “26”  18, 66 rekenaars, laser, CD’s; foto, rekenaar 

288 Versamelde gedigte Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2004 Nee       

289 Stemme uit die Kalahari Kotzé, Willem D. Kaapstad : 
PRINT24.COM 

2004 Nee       

290 Op pad Dreeckmeier, Thinus. Pretoria : CcE 2004 Nie gelees       
291 Die waterbreker Grobler, Melanie. Kaapstad : Tafelberg 2004 Nee       
292 Cochlea Wels, Lucia. Pretoria : Bent 2004 Nee       
293 Eerste gedigte Krog, Antjie. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2004 Nee       
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294 Gebroke sinne Bos, Stef. Pretoria : Suikerbos 2004 Nee       
295 Limericke vir die lekkerte De Vos, Philip. Kaapstad : Kagiso 

Education 
2004 Nee       

296 Serafyn Hinwood, Bonaventure. Kilnerpark [Pretoria] : 
Bent 

2004 Nee       

297 In die tyd van uile Dönges Sarina.  Pretoria: Protea Boekhuis. 2004 Nee       
298 A.D. Keet aan die woord : 'n skakel 

met die lae lande 
Keet, A.D. Kaapstad : Disa 2004 Uitgelaat       

299 Nuwe Lewe Voight, Terence R. Worcester : Terence R. 
Voight 

2005 Nie gelees       

300 Dryfhout : 40 verse Aucamp, Hennie. Kaapstad : Tafelberg 2005 Ja "T.V. advertensie", "Lof der zotheid" 15, 56 digitaal, rekenaargedrewe, telefoon, foon, 
Elektronies; Web 

301 Riemvasmaak Engels, Euodia.  Hemel & See Uitgewers. 2005 Nie gelees       
302 hitte vannie teerpad; songs van die 

liedjieboer 
Goosen, Anton. Pretoria: Protea Boekhuis 2005 Ja “’n vis innie bos”, “sms”  111, 115 cyber ruimte; digitale sms  

303 Kom saam : gedigte Schoonraad, Peter. Kampsbaai : United 
Church Ministry 

2005 Nee       

304 Vuurplig-firensula Olivier, J. A.  Sasolburg : J.A.K. Olivier 2005 Nie gelees       
305 Te veel, nooit te min Engelbrecht, Sanette. [S.l.] : Sanette 

Engelbrecht 
2005 Nee       

306 En skielik is dit aand Hambidge, Joan. Pretoria : Protea Boekhuis 2005 Ja "A room of one's own", "By nabaat", 
“Moderne liefde”, “Die gedig as 
getuigskrif”, "Die Gimlet Eye-
wedstryd", "Die gedig as jakkalsdraai", 
"Wat maak 'n vrou wat sopas haar 
minnaresverlaat het?","'n Vers is die 
heuning van die muses", "Eating one's 
heart out",  “Vierde naweek sonder 
haar”, “Signed, sealed, delivered”, 
“Afskeid en vertrek”, "Aanwesigheid/ 
afwesigheid", "Miss Otis regrets", "In 
foto's lê die waarheid", "Affaire: 'n 
reeks", "O ewige jy", “Die geskiedenis 
van ons verhouding per e-pos”,  
"Odusseus raak moerig", “Vandag 
bedink ek die seerste reëls”, “aan die 
einde van die wêreld”, “Boere-
haikoes”, “Op die radarskerm”, “My 
muse skakel haar selfoon af”, “Solo-
reis”, “Textual harassment” , "Die 
skandering van die liefde", “Die digter 
as argivaris”, "Some enchanted 
evening", “Die leser (Edms.) Bpk.”, 
“Palindroom”, "Aan die gesiglose 
muse" 

30-31, 38-40, 41, 
42, 43, 44, 47, 
48-49, 51, 54, 
55, 60-61, 62, 
65, 72, 75-83, 
90-91, 92, 94, 
96, 97, 98,99-
100, 106, 108, 
109, 116, 118, 
124-125, 128, 
134, 137-138 

horlosie, skottelgoedwasser, rekenaar; e-pos, 
radio, SMS, delete-knoppie; attachment, virus, 
Norton, gekodeerde boodskap, files, e-pos, 
delete, rescue files; file delete, airmail, virus, 
computer, rescue files, skandeer; internet; sel, 
SMS; antwoordmasjien, foon, diskonnekteer, e-
pos, internet, SMS, wasmasjien; screen saver, 
wagwoord, laptop, e-pos, skerm; e-pos, internet; 
outomatiese Bosch Maxx, e-pos; foto, e-pos, 
inbox, outbox; Outlook Express, Hewlett 
Packard, e-pos-boodskappe, Compaq Armada, 
rekenaar, HP, internetkafee, lugboodskap, 
MWEB, foto, kuberruim, kuberskrif; kuberruim; 
webruimte, soekkamers; foto, e-pos; telefoon, 
selfoon, Mercedes E300, e-pos, foon, 
antwoordmasjien, SMS; digitale kamera, TV, 
file, delete, foto's, selfoon, e-pos-adres; 
kuberruim, airmail; e-pos, klik; selfoon, 
tegnologie; foon, e-pos; e-posberig, e-pos; delete, 
files, save, stiffie, hardeskyf, e-posadres, SMS'e, 
selfoon, radarskerm; selfoon, SMS'e; e-pos, 
SMS, Helikopter; e-posse, SMS'e, 
antwoordmasjien; virus-skandering, hardeskyf, 
Norton anti-virus, program, 
atoombomontplofflng; kuberruim, e-posse, foto's; 
SMS, foon, skakel; e-pos, kuberruim, virus, 
webmeester; SMS'e, Vodacom, MTN; SMS, e-
pos, kubertale, sein. 

307 Lied van die see De Nysschen, Lina. Bloemfontein : Lany 2005 Nee   
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308 Nuwe stemme 3 Krog, Antjie en Schaffer, 

Alfred (samest.). 
Kaapstad : Tafelberg 2005 Ja “<b>ONSE GOOGLE</b>”, 

“Kuberkulose”  (Grundling, Erns) 
60, 64 <html>, <body>, <p>, www, <br>, gedouble-

(c)lick, handp(s)alms.com, soekenjin, *.jpg, 
*.mpeg, virtuele, e-poes, e-wigheid, @men; 
yahoo.com, internet-intekenaar, virtuele, links, 
www.graan/godsverlate.co.za, 
www.waardefokisons.com, .kom 

309 Ek het 'n vis gesien en ander 
gedigte deur die studente van die 
Universiteit Stellenbosch 

Snyders, Peter en 
Esterhuizen Louis 
(samest.). 

Stellenbosch : Rapid 
Access 

2005 Nee       

310 Brekfis met vier André le Roux du Toit, 
Daniel Hugo, Peter 
Snyders en Etienne van 
Heerden (samest.). 

Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2005 Nee       

311 In die oog van stilte Kuhn, Willie. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2005 Ja “hoogtepunt”, “Wag-’n-bietjie” 21, 56-57 sirenes, televisiesneeu, rekenaarvirusse; 
vegvliegtuie, UFO's, TV, vliegtuig, elektroniese 

312 Eenders en anders Linde, Freda. Kaapstad : Tafelberg 2005 Nee       
313 Valreep = Stirrup-cup Eybers, Elisabeth. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2005 Nee       

314 Tussen wysvinger en duim Lombard, Kobus. Pretoria : Protea Boekhuis 2005 Nee       
315 Boomplaats Gibson, Gilbert. Kaapstad : Tafelberg 2005 Ja “strabisme”, “die karwag”  38, 91 foon, tegnologie, motor, enjin, remskoene; 

stuurwiel, dstv-skottels  
316 Jerusalem tot Johannesburg De Villiers, I. L.  Kaapstad : Tafelberg 2005 Nee       
317 Heuning in die mond De Priester, Jak. Pretoria : Jak de Priester 2005 Nee       
318 Middelman Willemse, Rudolph. Johannesburg : Toga 2005 Ja “gebed”  76,  e-pos  
319 Versindaba 2005 Joubert, Marlise (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2005 Uitgelaat       
320 Ons komvandaan Ferrus, Diana. Kaapstad : Diana Ferrus 

Uitgewery 
2005 Ja "Nou" 16 TV ONE, ETV 

321 Koesnaatjie in my gatsak Absalom, Marius. Worcester : Marius 
Absalom Uitgewers 

2006 Ja “op jou paradyseiland”  42,  kuberruim 

322 Die vloedbos sal weer vlieg : 
sewentig vry verse 

Stander, Carina. Kaapstad : Tafelberg 2006 Nee       

323 Kaapse kleingeld Joubert, P. A.  Kaapstad : P.A. Joubert 2006 Nie gelees       
324 Genugtig! 2006 Genugtig! Uitgewers. Kaapstad : Genugtig 

Uitgewers 
2006 Ja “Monoloog”  67,  enter, rekenaar, delete 

325 Roset Barkhuizen le Roux, 
Christine. 

Pretoria : Lapa 2006 Nee       

326 Diaskoop Nortjé, Sandra. Hermanus : Sandra Nortje 2006 Nee       
327 Op pad : gedigte Schoonraad, Peter. Kampsbaai : United 

Church Ministry 
2006 Nee       

328 Opwaarts : gedigte Schoonraad, Peter. Kampsbaai : United 
Church Ministry 

2006 Nee       

329 Tot die hoenders agteruit vlieg - Klein, Antoinette. Stilbaai : Antoinette Klein 2006 Nie gelees       
330 Dad Hambidge, Joan. Parklands : Genugtig! 2006 Ja “Tien”  50,  webruimte, soekruimte, google, www.vader.com, 

soekenjin, skerm, foto's 
331 Ouhout De Jager, Piet. Pretoria : Suikerbos 2006 Nee       
332 Icarus Van der Merwe, 

Cornelius. 
Pretoria: Forum Pers 2006 Ja “soos 'n aap aan 'n paal is ek”, “die dief 

wat in die nag kom, bekruip my”, “jy 
het my heeldag op my selfoon gebel”, 
“ek wil nie meer daaroor skryf nie”, 
“geliefde J.”, “dis Augustus. dis koud. 
dit motreen”, “die sinopsis van ons 
verhouding le vasgevang”, “as ek nie 
nou ophou oor jou voortdig nie” 

10, 14, 17, 18, 
31-32, 33, 54, 56 

e-pos; e-posse, trein; selfoon, foon, I.D. withheld, 
landlyn; komperbrein, delete; e-pos, Seiko-
horlosie; e-posse, kleurfoto's; ge-e-pos; sms'e, e-
pos, selfoon 
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333 Verweerskrif Krog, Antjie. Roggebaai : Umuzi 2006 Nie gelees       
334 In die buitenste ruimte Marais, Danie. Kaapstad : Tafelberg 2006 Ja "Ek's ernstig", "Lank na die begin", "In 

Duitsland waar die wolke in gelid 
marsjeer", "Jy moet jou eie graf grawe", 
"In die donkerkamer" 

19, 34, 43-45, 
46-47, 48 

TV, enjin; telefoon; televisie, elektrisiteit, MTV-
hemel, telefoon, hi-fi, digitally animated, 
telefoonlyn, foto's; kar, tape deck; foto's, kamera,  

335 Kraai Louw, George. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2006 Ja “Lyflik”, “O, die aarde pyn” 15, 19 air-con, elektriese; projektiele pyl  

336 Nag op 'n kaal plein Van Niekerk, Dolf. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2006 Nee       

337 Die faraway klanke vanne hadeda Sôls, Loit. Kaapstad : Kwela 2006 Nee       
338 Oop- en toeskryf gedigte Prins, Hennie. Ventersdorp : Tamarisk 2006 Nie gelees       
339 Om te onthou Toerien, Barend J. Pretoria : Protea Boekhuis 2006 Nee       
340 Versamelde gedigte Cussons, Sheila. Kaapstad : Tafelberg 2006 Nee       
341 Rasterwerk Van Staden, Piet. Paarl : Scribamus 2006 Nie gelees       
342 Klankdig Boshoff, Johann P.  Johannesburg : Johann P. 

Boshoff 
2006 Nie gelees       

343 Aardling Bezuidenhout, Zandra. Pretoria : Protea Boekhuis 2006 Nee       
344 Aan 'n beentjie sit en kluif Crous, Marius. Pretoria : Protea Boekhuis 2006 Nee       
345 Versindaba 2006 Joubert, Marlise (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2006 Uitgelaat “op kantoor” (Marius Crous) vgl. 

"Grafstil" op LitNet 
35   

346 Eros ontbind Johannes van Jerusalem. Pretoria : Protea Boekhuis 2006 Nee       
347 My ousie is 'n blom : eie 

stembuigings 
Naude, Charl-Pierre 
(samest.). 

Plumstead : Snailpress 2006 Nee       

348 Stemme uit die Suiderland II : ons 
eie bloemlesing. 

x Pretoria : GHA Uitgewers 2006 Nee       

349 Honderd jaar later : ter viering van 
die publikasie van Eugène N. 
Marais se "Winternag" op 23 Junie 

Marais, Johann Lodewyk 
(samest.). 

Dainfern [Johannesburg]: 
Praag 

2006 Ja “Die dans van die Muis” (Zandra 
Bezuidenhout)  

3 Kuberruim, Muis, pyltjie, klik, toetse, skerm, 
netwerk, font  

350 Die stomme aarde : 'n keur Stockenström, Wilma. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2007 Nee       

351 Die windvanger Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2007 Nee       

352 Heilige nuuskierigheid Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg 2007 Ja “nasa en agterplaas”, “astonout”, 
“astronout en hidronout”  

123-124, 126-
131, 132-133 

ruimtestasie, mikroskoop, radioberig, ruimteman; 
ruimtereisiger; astraal, proboskis, mikroskoop 

353 Kaplyn : gedigte Gibson, Gilbert. Kaapstad : Tafelberg 2007 Nee       
354 Gestaltes van ‘n dogter Crouse, Elna. Genugtig Uitgewers. 2007 Nie gelees       
355 Nodelose woorde Van Zyl, Roux. Parklands [Cape Town] : 

Genugtig! 
2007 Ja “Die Boodskap”  47,  elektronika, teleks, diodes, kodes, optiese 

veselmyle, webkamera, gepikselleer, muurprop 
356 Vierkant rond Calitz, Annalie. George-Oos : Kreativ 2007 Nie gelees       
357 Geboorte is 'n ongerief Steyn, Johan. Pretoria : LAPA 2007 Ja “Na metafisika”  57,  rekenaar  
358 Passies en passasies Joubert, Marlise. Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Ja “meisie met die lyf”  31-32 e-pos  
359 Nagjakkals Januarie, Hendrik. Kaapstad : Kwela 2007 Ja “Non-epiek”  25,  oproep, faks, e-pos  
360 Die afdruk van ons hande Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Nee       
361 Sloper Esterhuizen, Louis. Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Nee       
362 Versindaba 2007 Joubert, Marlise (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Ja "nuwe wêrelde" (Charlton Lee George) 67 TV, radio, BMW 
363 Elders aan diens Goosen, Jeanne. Parklands [Cape Town] : 

Genugtig! 
2007 Nee       

364 Sonskyf Laurie, Trienke. Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Nee       
365 Fynbosfeetjies Krog, Antjie. Roggebaai : Umuzi 2007 Nee       
366 Onbedoelde land Odendaal, Bernard. Kaapstad : Tafelberg 2007 Nee       
367 Stemme uit die Suiderland III : ons 

eie bloemlesing. 
x Gezina : GHA Uitgewers 2007 Nee       
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368 Ode aan die liefde Kunzmann, Melanie. Pretoria : M. Kunzmann 2007 Nee       
369 Afskynsels Hinwood, Bonaventure. Kilnerpark [Pretoria]: 

Bent 
2007 Ja “Kaaimansbrug”, “Telkom”, 

“Aanwesig”  
1, 2, 5, 25 enjins, trein, kameras, videokameras; bel, motor, 

knoppies, kode; telefoondraad, meganies  
370 Bo-dorp se mense Lakey, Jeff A. Robertson : JAL-

Uitgewery 
2007 Nee       

371 Retoer Bezuidenhout, Andries. Pretoria : Protea Boekhuis 2007 Ja "Free at last", Äfrika se wit kinders" 40-41, 64 tikmasjien; hi-fi, karbattery 
372 Fladderende papiertjies Van der Merwe, Waita. Naboomspruit : W. van 

der Merwe 
2007 Nie gelees       

373 'n Spatsel son : vir elkeen wat 'n 
geliefde op 'n ver plek het 

Van Dalsen, Rita. Bloemfontein : Prelude 
Studio 

2007 Nie gelees       

374 Hebron Smith, Elizabeth. Sinoville : Groep 7 
Drukkers 

2007 Nee       

375 Woorde sonder wysies Hougaard, Karin. Pretoria : K. Hougaard 2008 Nie gelees       
376 Vermaning : gedigte 2003-2007 Malan, Lucas. Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Nee       
377 Die begeleiding van duiwe Smit, Rosa. Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Nee       
378 Vervreemdeling De Villiers, I. L. Kaapstad : Tafelberg 2008 Ja “Sondagrapport”  48, 49 rekenaars, motorkarre 
379 Boksemdais : 'n hele kabundel verse DiGklub. Shelly Beach : DiGklub 2008 Nie gelees       
380 Noudat slapende honde Kamfer, Ronelda S. Kaapstad : Kwela Boeke 2008 Nee       
381 Blo : versamelde gedigte van Joe 

Dauth 1952-2005. 
Dauth, Joe. Kaapstad : Tankwa 

Uitgewers 
2008 Nee       

382 Geskrifte van 'n vermiste digter Rall, Henk. Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Nee       
383 Seevlak tot Savanna Hinwood, Bonaventure. Kilnerpark: Bent 

Uitgewers 
2008 Nee       

384 De Villiers Laer boustene Lakey, Jeff A. Robertson : JAL 
Uitgewery 

2008 Nee       

385 Fluisterklip Van Staden, Ilse. Pretoria : LAPA 2008 Nee       
386 Kamermusiek Myburg, Johan. Pretoria : LAPA 2008 Ja “Camera obscura”, “Visistasie”, 

“Nagwandeling”    
9, 41, 64 kabel, draad, seine, internet, faks, telefoonlyne, 

koord, gedekodeer, beeld; luier, motor, 
Telefoonlyne klik, mikrokameras, 
bandopnemers; alarmsensor, syferoë, VCR, TV, 
mikrogolf, wekker, bestraling  

387 Kwansuis Van Rooyen, P. H. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2008 Nee       

388 Ou koeie, jong verse & kallers : 
gedigte vir jonges en bejaardes 

Kruger, Con. Caap Agulhas : Libraire 2008 Nie gelees       

389 Versindaba 2008 Joubert, Marlise (samest.) Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Uitgelaat       
390 Koesnaatjies vir die proe: speelse, 

spulse & stukkende verse 
Hambidge, Joan. s.l. 2008 Nie gelees       

391 Van roes en amarant Bekker, Pirow. Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Ja “My testament”  114,  Olivetti-tikmasjiene, rekenaar 
392 Van heidebos en Skepper : 'n keur 

uit die werk van R.K. Belcher 
Belcher, R. K.  Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Uitgelaat       

393 Vlamsalmander Aucamp, Hennie. Pretoria : Protea Boekhuis 2008 Nee       
394 Staan in die algemeen nader aan 

vensters : gedigte 
Marais, Loftus. Kaapstad : Tafelberg 2008 Ja “Die anatomie van M”, “Ballade van 

die olieboor” , “’n H... vlekkelose 
byderwetse oppervlakke, “Nagfilm”, 
“Voorstedelik”, “Die drie 
windkragopwekkers by Klipheuwel”  

20, 38, 44, 48, 
53, 74 

polaroid close-ups; olieboor, staalskene, 
elektriese, helikopters, sleepboot, pypwerk; 
toasters, mikrogolfoonde, staal, wasmasjiene, tv-
skerms, sedans, draaideure, low-angle shots; 
batterylewens; motorhuise, stasiewaens; 
windkragopwekkers, robotspruite, tegnologie, 
betonwortels, staalstamme 

395 Jy het nooit huis toe gekom nie = Je 
bent nooit thuis gekomen 

Brown, Floris A. Kaapstad : Lotsha 
Publications 

2008 Nee 
 
 

      

396 Kortweg Raath, Marianne. George : M. Raath 2008 Nie gelees       
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397 Klinkklaar Eybers, Elisabeth. Amsterdam : Querido ; 

Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2008 Nee       

398 Woedende jy Brown, Floris. Kaapstad] : Lotsha 
Publications 

2008 Nee       

399 Dit is my gedagte (1) Mitchell, Joseph. Bellville : Ocean View 
Recording Studio 

2008 Nie gelees       

400 Safari Hinwood, Bonaventure. Kilnerpark: Bent 
Uitgewers 

2009 Ja “Agter tralies”, “Ontkrag” 39, 58 TV, e-pos; motors, robots, yskas, rekenaarskerms 

401 Digter wordende : 'n keur uit die 
gedigte van Antjie Krog. 

Krog, Antjie. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2009 Uitgelaat       

402 Al is die maan 'n misverstand : 
gedigte 

Marais, Danie. Kaapstad : Tafelberg 2009 Nee       

403 Die algebra van nood De Lange, Johann. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2009 Nee       

404 Vuurwiel Hambidge, Joan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2009 Ja “Tussen in”, “This number is currently 
unavailable”, "Gereedskapgesels lei tot 
omhels", "Sleepless in Seattle", 
"Sleepless in Seattle II", "N.a.v.: 'n 
Latter-day Petrarca aan die woord", 
“Jy’t weggegaan”, "Ballade van die 
Getroue Digters", "Rondeau", "Digteres 
as huisvrou", “Slangetjies en leertjies”, 
“Vir my siek Engel[…]” , “Stilfoto: 
Hotelkamer Hong Kong”,  "Vertrek", 
“Missed call”, “Christus in Rio”, "Glo" 

16, 17, 21, 34, 
55, 57, 62, 69, 
73, 77-78, 79, 
94-96, 97, 98, 
104, 110, 111 

internet, e-pos, sms, komper, monitor, delete; 
foon, Blikstem, selfoon; foto's, printer; e-posse, 
e-pos, kuberruim; e-pos, convertible; kuberruim, 
antwoordmasjien, sms; e-pos, delete; sms; 
internet, google-google; Bosch-masjien, e-posse; 
kuberruim, Blackberry; kuberruim, e-posse, 
kuberverblinding, webmeester, kuberkusse, 
kuberverse, Vodacom; videokamera, footage, 
foto, Fuji, digitaal, rekenaar, cut and paste, 
program; verkyker, rekenaar, kodewoord; foon; 
sel, missed call, This number is no longer 
available; snapshot, gedigitaliseer; laser 

405 Die panorama in my truspieël Hugo, Daniel. Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Nee       
406 Die lenige liefde De Coninck, Herman. Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Nee       
407 Lang reis na Ithaka Van Niekerk, Dolf. Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Nee       
408 Oorblyfsel / voice over Breytenbach, Breyten. Kaapstad: Human & 

Rousseau 
2009 Ja "3" 14-16 vliegtuig, hemeltuig, telefoon 

409 'n Kunswerk vir jou Swart, Josephine. Oudtshoorn : J. Swart 2009 Nie gelees       
410 Drome en gedagtetjies : 

digbundeltjie 
D-Arc, Jeanne. Pretoria : Natalie-

Dominique Louw 
2009 Ja “Onregverdig”, “Tegnologie Monster”  39, 46 (geen bl. 

nommers) 
e-pos; Tegnologie, komper, infra rooi, 
komperbrein, elektron, elektroniese  

411 Bloot mens Wierenga, Jelleke. Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Ja “Reënboognasie: Fear dot com”, “Huis 
ontuis”, “Gespook” 

61, 71-72, 73 cinemascope; Porsche, Web, kuber, Second Life, 
iPod, TV; selfone, TV 

412 Saam in die son : 'n bundel verse en 
ervarings 

Thorne, K. M. Pretoria : Fourcade 
Editorial and Publishing 
Services 

2009 Nie gelees       

413 Intieme afwesige : gedigte Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Nee       
414 Watermerke Möller, L. A.  Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Ja “Kaartkamer”  11, 12, Google Earth  
415 Woud van nege en negentig vlerke Stander, Carina. Kaapstad : Tafelberg 2009 Nee       
416 Een hart Prins, Johannes. Pretoria : LAPA 2009 Ja “mymering”, “dink ek”, 

“afstandbeheer” 
13, 23, 24-25 selfoonvoël; e-posse, spellcheck, reply; IBM, 

reboot, settings, afstandbeheer, skerm 
417 Herfs : gedigte Krog, Soekie. Hartbeespoort : Perisos 

Publishers 
2009 Nie gelees       

418 Apokaliptika : 18 verse : 
openbarings uit die liefdeslewe van 
Con Krüger. 

Kruger, Con. Caap Agulhas : Libraire 2009 Nie gelees       

419 Versindaba 2009 Joubert, Marlise (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2009 Uitgelaat       
420 Oogensiklopedie Gibson, Gilbert. Kaapstad : Tafelberg 2009 Ja “seiko seahorse”  

 
81,  playstation, www 
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421 Kombi Van der Merwe, W. J. Centurion : W.J. van der 

Merwe 
2009 Nie gelees       

422 Bo-dorp se mense vandag Lakey, Jeff A. Robertson : JAL-
Uitgewery 

2009 Nee       

423 Robertson-Bo-Dorp-Town-
Rugbyklub verlede tot hede 

Lakey, Jeff A. Robertson : JAL 
Uitgewery 

2009 Nee       

424 Drieluik De Vos, Marion. Worcester : FAB 2009 Nie gelees       
425 Wat die water onthou Esterhuizen, Louis. Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Nie gelees       
426 Vlerke vir my houteend Lombard, Kobus. Pretoria : Protea 

Boekhuis, 
2010 Ja “Briefwisseling”, “Konstante 

veranderlike”, “Foto’s teen die muur”, 
“Ma se erflating” 

35, 47, 60, 78 satellietlangs; satelliet, virtuele ruimtes; foto's; 
tegnologies, foto 

427 Die skyn van tuiskoms : 'n keur uit 
die gedigte van Lina Spies 

Spies, Lina. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2010 Nee       

428 Apostroof Olivier, Fanie. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2010 Nee       

429 Nuwe stemme 4 Marais, Danie en De 
Goede, Ronel (samest.). 

Kaapstad : Tafelberg 2010 Ja "OMW!" (Bibi Slippers), “liefdes-e-
pos” (Marius Swart) 

88-89, 93-94 Facebook, REPORT THIS PERSON? YOU 
HAVE 289 UNANSWERED REQUESTS, 
IGNORE ALL command, WE ARE 
PROCESSING YOUR REQUEST, ADD 
STEFAN AS FRIEND, UNLIKE?; rewritable 
DVD, limewire, DVD player, laptop, foto’s, 
facebook 

430 Oewerbestaan Myburgh, Melt. Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Ja  “jesus in vlak water”, “playstation 2”, 
“www.owlhouse.co.za” 

52, 54, 60 lens, digitaal; afstandbeheer, vingerkontroles, 
elektronies, 3D; www.owlhouse.co.za 

431 Notas uit die empire Pienaar, Hans. Johannesburg : Alto-
Media 

2010 Ja “Lank leef” (nota p 143), “Kraaie in die 
bome”, “Nuwe kanonne”, “Die smarte 
van empire”, “Yokohaikoe” 

5-7, 19-22, 100, 
101-111, 129 

Foto, My Documents, elektrisiteit, mikrofoon; 
internetprogramme, televisiereekse, 
Rekenaarspeletjies, vliegtuigdraers; masjien, 
outomatisasie; televisie, TV; foto, rotors, skepe, 
TV, treine, robotte, batterye 

432 Aan’t stap Louw, Len S. Muckleneuck: Hond 
uitgewers. 

2010 Nie gelees       

433 Bo-dorp se mense : verlede tot hede Lakey, Jeff A. Robertson, Suid-Afrika : 
JAL Uitgewery 

2010 Ja “Media”  50,  foto's, rekenaar 

434 Blou wêrelde Hartzenberg, Paula. Bloemfontein (19 William 
Solomon Street, 
Heuwelsig, Bloemfontein 
9301) : P. Hartzenberg 

2010 Nee       

435 Judasoog : 'n keur uit die gedigte 
van Johann de Lange. 

De Lange, Johann. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2010 Ja “The loneliness of the long-
distanceshooter”, “Google Golgota” 

138, 143-144 pixelig, webkamera, lae resolusie, sms, kamera-
oog, kamera, zoom; sms, Twitter, Facebook, 
blogger, rekenaar, Golgota-scoop, kameras, 
mikrofone, sound bite, websites, megapixel foto, 
eBay 

436 Huise van glas en ander gedigte Venter, Jan. Mowbray : Lotsha 
Publications 

2010 Nie gelees       

437 Eg : soos liefde Louw, Gerda. George : Afridia 2010 Nie gelees       
438 Diorama : gedigte Marais, Johann Lodewyk. Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Nee       
439 Ligloop Gouws, Tom. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2010 Ja “allerliefste ek stuur vir jou ’n 

elektroniese duif”, “visioen van thomas 
op patmos” 

59, 91 elektroniese, sleutelbord, toetse, rekenaar, skerm, 
kubervaarder, domeinadres, netsluiper, avatar, 
elektroniese, wêreldwye web, kragveldkontoere, 
kuberkafee; IBM, virtuele, silikonsee, geneties 
gemanipuleerde, Hoofraam, kabels, molekulêre 
masjien, global village 
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440 Rymreise Adinda Vermaak & Pieter 

Strauss (samest.) 
s.l. 2010 Nie gelees       

441 Betragting : verse oor lewe, liefde, 
leed 

Kruger, Con. Kaap Agulhas : Libraire 2010 Nie gelees       

442 Nadoodse ondersoek : gedigte Klopper, Martina. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2010 Ja “Gevaar / Danger / Ingozi”  42,  kragboks, drade, volts, stroom, smeltdraad 

443 Versindaba 2010 US Woordfees (samest.). Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Ja “Niemand skryf meer briewe” (Floris 
A. Brown) 

19,  telegramme, kits-e-posse, SMS'e, 
selfoonoproepe, faks  

444 Toevallige tekens Bosman, Martjie. Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Nee       
445 Tydelose gety Spies, Lina. Pretoria : Protea Boekhuis 2010 Ja “Geen luitoon”  26,  rekenaar, skerm, sleutelbord, tegnologiese 
446 Liedjies uit die hart = Songs of the 

heart 
Blignaut, Irene. Pretoria : Groep 7 

Drukkers 
2010 Nie gelees       

447 Uit die wit lig van my land gesny : 
'n versamelbundel (herdruk) 

Cloete, T.T. Plettenbergbaai : Pooka 2010 Uitgelaat       

448 Toe dit nog vroeg was Grobler, Mari. Kaapstad : Tafelberg 2010 Nee       
449 Geweeg Jackson, Manie. Springs : Thienél 2010 Nie gelees       
450 Potskerwe Jooste, Tommy. Paarl : T.A. Jooste 2010 Nie gelees       
451 Tempermes Van Vuuren, Louis 

Jansen. 
Kaapstad : Queillerie 2010 Nee       

452 Huppel op die hoogland Kendall, Elizabeth. George : Digklub Boeker 2010 Nie gelees       
453 Desiderata Nieuwoudt, Marcelle. Pretoria : M. Nieuwoudt, 

2010 (Sinoville : Groep 7 
Drukkers) 

2010 Nie gelees       

454 Bo-dorp se mense : 'n trotse 
geskiedenis 

Lakey, Jeff A. Robertson, Suid-Afrika : 
JAL-Uitgewery 

2010 Nee       

455 Suiderkruis karos Wentzel, Johann. Pretoria : Groep 7 
Drukkers en Uitgewers 

2010 Nie gelees       

456 Hoe vou die lig in Van Dyk, Everline. Pretoria : E. van Dyk 2010 Nie gelees       
457 Woorde sonder grense Stander, Samantha. Hammanskraal : 

Memories SA 
2010 Nie gelees       

458 Hoop vir 'n mismoedige wêreld Daniel, Jennifer Renè. South Africa : J.R. Daniel 2010 Nie gelees       
459 Die beginsel van stof : laat-verse, 

sprinkaanskaduwees, 
aandtekeninge 

Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2011 Nee       

460 Wanpraktyk : gedigte Samuel, Andries. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2011 Ja “ja”  49, 50 net, inboks, inboksskerm, send, receive, mail, 
skerm  

461 Visums by verstek : 'n keur uit die 
reisgedigte van Joan Hambidge. 

Hambidge, Joan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2011 Ja “Start spreading the news”  89-90 PlayStation, rekenaarskerm, kamera 

462 Onversadig Cloete, T. T.  Kaapstad : Tafelberg 2011 Nee       
463 Duskant die donker = Before it 

darkens 
Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2011 Nee       

464 Toor woorde roep my Swart, Valiant. Pretoria : LAPA 2011 Nee       
465 Toulopers : verse vir tieners Jacobs, Jaco (samest.). Pretoria : LAPA 2011 Ja “SMS” Carla van Eck, “moenie die 

smiley vergeet nie” Jelleke Wierenga, 
“From <linda@hotmail.com> to 
<simon@gmail.com>", Marietjie Vos, 
“touloper”, Fanie Viljoen, “’n Foto vir 
Facebook”, Fanie Viljoen, “Slegs 
bekendes” ?,?, “sprak of sprook”, Izak 
de Vries, “nuwe taal”, Izak de Vries, 
“Susan Boyle”, Kobus Grobler. 

12, 13, 18, 29, 
32, 41, 52, 64, 
65, 67 

SMS, ipod, foon; sms'e, e-pos, smiley; 
spellcheck; familiefoto's, tv-beelde, 
internetkonneksies; selfoonkamera, Facebook-
foto; satelliet, ge-SMS, Mxithom, fone; @, Mxit, 
Skype, Facebook, Twitter, Gmail; Fbook; 
YouTube 

466 Die lewe tussen pikkewyne Van Zyl, Jasper. Kaapstad : Tafelberg 2011 Nee 
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Nr. Titel Outeur Uitgewer Jaartal Tegnologie Gedigte Bladsynommers Tegnologiese objekte en terme 
467 Donkerkamer Botha, Fourie. Kaapstad : Queillerie 2011 Ja “Flirt4free.com”, “No photography 

allowed” 
30, 26 mik-en-druk, lens, kamera, foto; live chat, 

username  
468 Splintervlerk Joubert, Marlise. Pretoria : Protea Boekhuis 2011 Nee       
469 Braille-briewe Walters, M. M. Pretoria : Protea Boekhuis 2011 Nee       
470 Na middernag = After midnight Vosges, Zan-Mari. Barberton : SA Country 

Life 
2011 Nie gelees       

471 Tussen jou hart en myne = Between 
your heart and mine 

Botha, Yolandi. Barberton : SA Country 
Life 

2011 Nee       

472 die lekkerste perske is ‘n vy Erasmus, Anne-Ghrett. Benedic Boeke 2011 Nie gelees       
473 Grond/Santekraam Kamfer, Ronelda S. Kaapstad : Kwela 2011 Nee       
474 Want woorde wil sing Rondganger, Susan. George-Oos : Kreativ SA 2011 Nee       
475 Veertig : 'n woordespoel oor 'n 

lewe sover 
Lima, Charlie. Pretoria : C. Luyt 2011 Nie gelees       

476 Weerlig van die ongeloof De Lange, Johann. Pretoria : Protea Boekhuis 2011 Nee       
477 In die niks al om Bohnen, René. Pretoria : LAPA 2011 Ja “Dachau-dokument”, “Liefaandadig” 42, 45 stophorlosie; lens, tv 
478 Mankepank en ander verse Krog, Antjie. Kaapstad : Tafelberg 2011 Nee       
479 Vaarwel, my effens bevlekte held De Lange, Johann. Kaapstad ; Pretoria 2012 Ja  “Hand-held”, “Tzimtzum”   43, 89 kamera, inzoom, skoot, lens; spoetnik, elektron 

kwantum 
480 Stigmata Gouws, Tom. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
2012 Nee       

481 Pirouette : gedigte Botha, Aniel. Kaapstad : Queillerie 2012 Ja “My brein is ’n maag”, “Remote”, 
“Vergeet”, “Pluto”, “Afsterf van ’n 
broer” 

23, 43, 44, 48, 50 radionuus, Facebook, blogs, tweets; TV, 
flatscreen-oë, Beelde, plasma, remote control, 
kanale, SuperSport, kykNET, Weather24, 
channel-hop, muurprop; Facebook-foto; satelliet, 
rekenaarskerm, e-posse; teleskoopoë 

482 Lot se vrou Hambidge, Joan. Kaapstad : Human & 
Rousseau 

2012 Ja “Derdeoog”, “Kuberlaai”, “Liza 
Minnelli unzipped”, “Lykdig”, 
“Tsoenami: Japan” 

19, 27, 41, 52, 69 lens, kamera; kuberlaai; unzipped, YouTube, 
web, kliek; fpc@us.ac.za; Facebook 

483 Weerloos lewe Vos, Cas. Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Nee       
484 Amper elders : 'n reisjoernaal Esterhuizen, Louis Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Ja “Nuusberigte in die vreemde”, “by die 

geboorte van ’n kind”, “Eenmansteeg”, 
“drie musikante op karelsbrug” 

53, 54, 75, 80 e-posse; foto, e-pos, satelliet, kabel; robot; foto, 
rekenaarskerm 

485 Karos orie dyne : nuwe 
Griekwapsalms en ander gedigte 

Du Plessis, Hans. Pretoria : LAPA 2012 Nee       

486 Flitse Du Plessis, Clinton V. Cradock : Ama-Coloured 
Slowguns 

2012 Ja “Asosiaal”, “Pop-pes”, “Weifel” 11, 12, 34 skerm, pos, kliek; rekenaarvirus, kliek, muis, 
skerm; muis, plasmaskerm, kliek, ctrl, alt, del 

487 In die middel van 'n hoek : 
digbundel 

Van der Walt, Dave. South Africa : D. van der 
Walt 

2012 Nie gelees       

488 Om die gedagte van geel Müller, Petra. Kaapstad : Tafelberg 2012 Nee       
489 Die onsienlike son   Van der Riet, Jacobus. Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Nee       
490 Hanekraai Hugo, Daniel. Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Ja “Jurassic Park”, “Matsuo Basho: 

Weerspieëlings” 
10, 24 selektiewe missiel; kubersfeer 

491 Kry my by die gewone plek aguur : 
Kaapstadse gedigte 

Marais, Loftus. Kaapstad : Tafelberg 2012 Ja  “’n Liefdesvers”, “17:15”, “01:58” 20, 71, 90 wasmasjien; masjien, horlosie; dubbelplaatstofie, 
digitaal 

492 Bo-dorp se mense : 'n kanniedood 
volk 

Lakey, Jeff A. Robertson : JAL 2012 Nee       

493 Teen die lig Aucamp, Hennie. Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Nee       
494 Katalekte : artefakte vir die stadige 

gebruike van doodgaan 
Breytenbach, Breyten. Kaapstad : Human & 

Rousseau 
 
 
 
 

2012 Nee       
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Nr. Titel Outeur Uitgewer Jaartal Tegnologie Gedigte Bladsynommers Tegnologiese objekte en terme 
495 In die afwesigheid van sin Smith, Susan. Pretoria : Protea Boekhuis 2012 Ja “graffiti”, “huisarres”, “my mamma is 

van meel”, “siembamba-narratiewe”, 
“terwyl”, “padpredikant”, “nastergal”, 
“lasuursteen maandagblou”, “camera 
lucida” 

11, 20, 34, 53-
54, 56-57, 60-61, 
79, 81, 87 

elektroniese fb; infra-oog; e-posse, sms'e; 
(hipertekspoësie); motor, taxi, rekenaar, e-pos; 
robot; avatar, klik; blouspaat-sms; foto, sluiter 

496 Vol draadwerk Crous, Marius. Pretoria: Protea Boekhuis 2012 Ja  “Teologie”, “Gaydar”, “Blind 
date”,“Fetisj” 

59, 70, 72, 74 digityd, kuberruimte, ruimtevaarder; hysbak, 
sms; net, www.raw; mms 

497 In die bloute : gedigte Marais, Johann Lodewyk Pretoria: Cordis Trust 2012 Ja “Vuurtoring”  72,  Elektrisiteit, sonkrag, refraktor, GPS 
498 'n Uitkyk-punt Frechas, Leonora. [Johannesburg: Hope 

Revealed] (Cape Town: 
SJR Printers) 

2012 Nie gelees       

499 Bloeddig Steyn, David. Pretoria: Groep 7 2012 Nie gelees       
500 In die skadu van soveel bome : 

gedigte 
Nortjé, Hennie. Kaapstad: Queillerie 2012 Ja “Wonderboom”  59,  Boeings, beton, pay-as-you-go 

501 Soom Van Coller, Hennie. Kaapstad: Griffel 2012 Ja “Uit ’n universiteitskantoor in 
Groningen”, “Uhuru”, “Sepie” 

13, 45, 67 skerm, forward, delete; selfoon, luitoon; 
Hollywood-sitcom, CD-Rom 
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3.5 Gedigtelys: gepubliseerde gedigte op LitNet vanaf 1999 tot 2012 
LitNet (oulinet argiewe) Outeur Gedigtitels Tegnologiese ojekte en terme 

Argief 1 (1999-2006) Cochrane, Neil. “Ingrid aanlyn” Net, e-pos, muisstil, megabyte 

 Du Plooy, Leah. “Milleniumgebed” virusse, rekenaars 
 Geyer, Sanet. “fishbowl” .com 

 Horn, Tinus. “ontnugtering” selfoon 

 Kotze, Danie. “asperger dag” wekker, rekenaar 

 Skemer. “My tikmasjien het gedroom” tikmasjien, apple mac, digitale 
 Zondagh, Riëtha. “Jou woede was anders” Tegnologie 

 Crous, Marius. “26 Desember 2001”, “Harry Potter”, “Grafstil”, “Hande” voicemail, cdspeler; sms; e-posboodskap, lugreëling, rekenaar, wêreldwye web, 
telefoon; motor, rekenaar 

 De Lange, Johann. “Trip” ratwerk, kosmosmasjien 

 Ferreira, Engemi. “Duiwe in die stad” masjien 
 Gouws, Tom. “naglied van johannes kerkorrel” sluiter, kamera 

 Hambidge, Joan. “Die gedig as getuigskrif”, “Signed, sealed, delivered”, “By nabaat”, “Star 
spreading the news”, “JFK 2”, “Indertyd” 

vgl. En skielik is dit aand , 2005; kamera; 
komputergame, CD-speler 

 Hugo, Daniel. “Telkom en kliënt" vgl. Die twaalfde letter, 2002 

 Marais, Loftus. “mev. van blerk", “Laaste scene" toeters, enjins, remme, robotkoor, vliegtuie, treine, meganiese, tv-skerms, 
olieplatforms, missiele; kamera, lens 

 Martin, Magmoed. “Die postmoderne mens”, “Y2K” selfoon; Y2K, computer 

 Mischke, Carl. “Curriculum Vitae”, “Vesting”, “Ritueel”, “Bibliografie”, “Geheime 
geskrif”, “Onbekend”, “Afstand=x” 

prop, kragpunt; infrarooi, masjiene; vragvliegtuig, diskette, tegnologie; 
masjinerie, netwerk, data; tikmasjien, tegnofobie, rekenaar, hardeskyf, laser, 
drukker, straal, monitor, televisie; ontvangs, sein, golflengte, antennas; senders, 
lugdrade, kortgolf, sein 

 Myburgh, Melt. “playstation 2” vgl. Oewerbestaan , 2010 

 Smith, Susan. “e-sonnet” gedot & gekom, e-verhouding, dubbelklik 

LitNet (nuwe webwerf) Outeur Gedigtitels Tegnologiese objekte en terme 
Argief 2 (2007-2012) Hambidge, Joan. “Tot (Weder)siens: ’n (Post)Moderne ballade” (hipertekspoësie) 
 Prins, Johannes. “afstandbeheer” vgl. Een hart , 2009 

 Bezuidenhout, Andries. “Teleskoop buite Sutherland” fabriek, lens, silinder, teleskoop 

 Marais, Loftus. “Ontologieles” neonbord 

 De Lange, Johann. “SMS-aubade”, “Tulp”, “Hoe onsterflik die ydelheid” SMS; kode, masjien; laptop, 
 Barnard-Naudé, Jaco. “cathexis” Facebook-friend request, SMS, internetstilte, online 
 Botha, Fourie. “Lonely connect” smart phone, ge-wifi, ge-3G Voosboek Grinder 

Gaydar-mobiel, About ME 
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3.6 Data-analise 
Die saamgestelde bundellys van gepubliseerde Afrikaanse digbundels (sien afdeling 3.4) 

omvat die kwantitatiewe kartering van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte in die Afrikaanse poësie van 1990 tot 2012. Dié kartering is aan statistiese data-

analise onderwerp en die resultate hiervan word in die onderstaande drie grafieke aangedui. 

Figuur 1.1 dui die totale aantal bundels per jaar aan wat sedert 1990 tot 2012 gepubliseer is. 

Figuur 1.2 toon persentasiegewys die aanwesigheid van tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte in bundels per jaar aan. Figuur 1.3 verskaf vergelykende aanduidings 

van die frekwensie van spesifieke terme in die periode vóór (1990 tot 1999) en ná die 

millennium (2000 tot 2012). 

 
Figuur 1.1 

 

 
Figuur 1.2 
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Term rekenaar e-pos kuber selfoon telefoon komper digitaal woordverwerker 
Voor 

millenium 
34.55% 0% 9.68% 17.65% 25% 28.57% 20% 100% 

Na 
millenium 

65.45% 100% 90.32% 82.35% 75% 71.43% 80% 0% 

 

Figuur 1.3 

 

3.7 Afleidings  
• ’n Geleidelike jaarlikse toename in bundels wat tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte bevat, vind plaas (Figuur 1.2). 

• In vergeleke met ander publikasies in dieselfde jaar bevat byvoorbeeld 24% van 

bundels in 1990 tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte wat dan 

toeneem na 52% in 2012 (Figuur 1.2).  

• Die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte toon  

fases van oplewing, met ’n hoogtepunt in 2012 (Figuur 1.2). Dié lineêre model dui 

ook aan dat die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte oor tyd toegeneem het. 

• Die R² dui aan hoe goed die verskillende modelle (regressielyne) die data uitbeeld. 

Dit is duidelik dat die meervoudige regressiemodel (R²=0.5378) die data meer 

akkuraat uitbeeld as die linieêre regressiemodel (R²=0.2567). ’n R²-telling nader aan 1 

dui op ’n meer betroubare uitbeelding van die data, en 0 op ’n minder betroubare 

uitbeelding. 

• ’n Groottotaal van 1151 tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte 

(insluitend LitNet) is aangeteken. Dit is aantoonbaar dat die toename in die aantal 

bundels soos in Figuur 1.2 aangedui saamhang met ’n geleidelike toename in die 

frekwensie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte. 

• Die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte het  

van 21% (vanaf 1990 tot 1999) tot 79% (vanaf 2000 tot 2012) gestyg. 

• Die term “telefoon” se gebruik neem toe van 25% (1990-1999) na 75% (2000-2012)  

en die term “selfoon” van 18% vóór die milleniumwending tot 82% daarna.  

• Die term “woordverwerker” kom slegs vóór 2000 voor, maar die term “e-pos” kom 

uitsluitlik ná 2000 voor. 
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3.8 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is verslag gedoen oor die kwantitatiewe kartering van tegnologiese terme 

en verwysings na tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. Die 

motivering hiervoor en die metodologie is beskryf. Die kwantitatiewe kartering is in die vorm 

van twee lyste aangetoon: ’n bundellys van gepubliseerde Afrikaanse digbundels vanaf 1990 

tot 2012 en ’n gedigtelys van gepubliseerde gedigte op LitNet vanaf 1999 tot 2012. Die 

resultate van die statistiese data-analise is met behulp van drie grafieke aangetoon. Die 

belangrikste afleidings oor die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie van 1990 tot 2012 is kortliks beskryf.  

  



Hoofstuk 4: Representasies van 
mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie 

(1990–2012): 
’n Literêr-historiese en teksanalitiese beskouing
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4 Hoofstuk 4: Representasies van mens-masjien-

verhoudinge in die Afrikaanse poësie (1990–

2012): ’n Literêr-historiese en teksanalitiese 

beskouing 

’n verhongerde drukpers  

het lief geraak vir ’n horlosie  

uit hulle ratte en rollers is ’n fiets  

gebore ’n masjien met holtes  

vol taal en tyd ek trap  

die woorde uit wat lank al  

binne die staalgevaarte staan  

 

(Uit: “Fabrieksfout:verhouding” deur Bibi 

Slippers. Fotostaatmasjien, 2016.) 

 

 

4.1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk sal representasies van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie 

vanaf 1990 tot 2012 ondersoek word. Die gekonsolideerde en geïntegreerde konsep “mens-

masjien-verhoudinge” vorm die primêre vertrekpunt, alhoewel dit vir die doeleindes van 

hierdie hoofstuk (en ondersoek as ’n geheel) óók ’n verwante en geïntegreerde verkenning 

van die volgende dimensies insluit: verhoudinge tussen mens en masjien en die mens se 

verhoudinge met masjiene (en omgekeerd).  

 

Verder gaan dit in hierdie hoofstuk nie slegs om die aard en kenmerke van representasies op 

sigself nie, maar ook wat hieruit afgelei kan word oor mens-masjien-verhoudinge in die 

Afrikaanse poësie. Dié twee aspekte hou met mekaar verband en word vir die doeleindes van 

hierdie hoofstuk op ’n geïntegreerde wyse beskou.  

 

Hierdie konseptualisering is ook van toepassing op die teksanalitiese verkenning van 

representasies van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. 

Die teksanalitiese fokus omvat eienskappe, dimensies, verskille, ooreenkomste en 

verskuiwings soos vergestalt in individuele en geselekteerde gedigte. Op grond van 
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teksanalitiese afleidings, sal enkele kernbevindings voortspruit. Hierdeur kan ’n duideliker, 

vollediger en meer genuanseerde perspektief gebied word op representasies van mens-

masjien-verhoudinge vanaf 1990 tot 2012.  

 

Representasies van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 

staan ook nie geïsoleerd van die groter literêr-historiese konteks vóór 1990 nie. Tegnologiese 

objekte (veral digitale en kubernetiese tegnologiese objekte) vorm ’n integrale komponent 

van die representasies van mens-masjien-verhoudinge vanaf 1990 tot 2012. 

 

Derhalwe is dit sinvol om enkele literêr-historiese en tematiese manifestasies van 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vóór 1990 te verreken. Dit sal oorsigtelik deur 

spesifieke verwysings na enkele gedigte en digters gedoen word.  

 

Hierdie hoofstuk lê ’n belangrike grondslag vir die drie opeenvolgende 

toepassingshoofstukke in hierdie studie. In dié hoofstukke val die fokus op die belewing van 

die posthumane subjek in ’n digitale wêreld in terme van drie tematiese dimensies, naamlik 

seks en liefde, spiritualiteit en die dood. 

 

4.2 Omskrywing van sleutelkonsepte 
Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk is dit nodig om ’n aantal sleutelkonsepte te omskryf, 

omdat dié konsepte tematies en struktureel aansluit by die literêr-historiese en teksanalitiese 

fokus op representasies van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie. 

  

4.2.1 Tegnologiese objek 

Kroes (1998:124) omskryf die konsep van ’n tegnologiese objek in terme van twee dimensies 

naamlik fisiese eienskappe en funksie. Hy verduidelik die tweeledige aard van ’n 

tegnologiese objek soos volg:  

On the one hand, it is a physical object with a specific physical structure (physical 

properties), the behavior of which is governed by the laws of nature. On the other 

hand, an essential aspect of any technological object is its function. A technological 

object has a function, which means that within a context of human action it can be 

used as a means to an end. A physical object is the carrier of a function and it is by 

virtue of its function that that object is a technological object (Kroes, 1998:124). 
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Kroes (1998:124) wys verder daarop dat funksie afhanklik is van die spesifieke 

gebruikskonteks van die tegnologiese objek. Volgens Kroes (1998:124) behels dit altyd ’n 

konteks van menslike handeling wat impliseer dat die funksie van ’n tegnologiese objek ’n 

menslike of sosiale konstruksie is. Derhalwe is ’n tegnologiese objek beide ’n fisiese én ’n 

menslike/sosiale konstruksie (Kroes, 1998:124). 

 

Bogenoemde beskouing sluit aan by dié van Heidegger en Ihde. Niemenslike entiteite of die 

bestaan van “dinge” wat gemanipuleer of gebruik word, word deur Heidegger (1962:97) as 

“gebruiksobjekte” of “gereedskap” beskryf. Ihde (1990:31) omskryf “gebruiksobjekte” weer 

as deel van ons alledaagse belewing van tegnologie. Ihde (1990:32) onderskei drie kenmerke 

van objekte wat nou aansluit by Kroes (1998) se omskrywing van ’n tegnologiese objek. 

Volgens Ihde (1990:32) se fenomenologiese beskouing is objekte konteksgebonde, beskik dit 

oor “intensionaliteit” of ’n spesifieke doel en is gereedskap-in-gebruik die middel tot 

belewing. Hierdie kenmerke hou verband met Ihde (1990) se filosofie van tegnologie wat in 

hoofstuk 2 bespreek is. 

 

4.2.2 Antropomorfisme 

Eenvoudig gestel is antropomorfisme die verplasing van menslike eienskappe na niemenslike 

vorme (Guthrie,1993:62). Die omvattende aard van niemenslike vorme word soos volg deur 

Epley, Waytz en Cacioppo (2007:864-865) aangetoon: 

 

Imbuing the imagined or real behavior of nonhuman agents with humanlike 

characteristics, motivations, intentions, and emotions is the essence of 

anthropomorphism. These nonhuman agents may include anything that acts with 

apparent independence, including nonhuman animals, natural forces, religious deities, 

and mechanical or electronic devices. 

 

Verder beweer Aggarwal en McGill (2007:468) dat menslike eienskappe aan die natuurlike 

wêreld én objekte toegeken kan word. Konkrete voorbeelde van die verplasing van menslike 

eienskappe na objekte is om ’n motor as lojale metgesel te beskou en dit selfs ’n naam te gee 

of om rusie te maak met ’n rekenaar of enjin wat onklaar raak (Aggarwal & McGill, 

2007:468). 
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Dit is belangrik om kennis te neem van die redes vir antropomorfisering. In dié opsig som 

Aggarwal en McGill (2007:469) die redes vir antropomorfisering ter aansluiting by Guthrie 

(1993:64-65) soos volg op. Eerstens bied dit vertroosting aan mense en vul dit spesifieke 

leemtes, deurdat mense verhoudings met niemenslike entiteite opbou (Aggarwal & McGill, 

2007:469). Tweedens is dit ’n manier om die wêreld beter te verstaan, omdat mense deur die 

oordrag van menslike eienskappe aan niemenslike entiteite, die onbekende beter kan begryp 

(Aggarwal & McGill, 2007:469). Derdens behels dit ’n kognitiewe en perseptuele strategie 

wat Aggarwal en McGill (2007:469) soos volg verduidelik:  

 

[A]nthropomorphizing may be seen as a cognitive and perceptual strategy akin to 

making a bet that the world is human-like: a bet that has more upside than downside 

risk. 

 

4.2.3 Tegnomorfisme 

Die term tegnomorfisme word beskryf as die toekenning van tegnologiese eienskappe aan die 

mens (Lum, 2011:2). Lum (2011:5) verduidelik dat tegnomorfisme en antropomorfisme 

verweef is, omdat die twee konsepte in ’n teenstellende verhouding tot mekaar staan. As 

antropomorfisme die toekenning van menslike eienskappe aan niemenslike entiteite beteken, 

dan is tegnomorfisme die toekenning van masjinale eienskappe aan die mens (Lum, 2011:5). 

 

4.3 Tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vóór 1990: enkele 

literêr-historiese en tematiese manifestasies 
4.3.1 Inleiding 

Dit is vir die doeleindes van hierdie hoofstuk en studie belangrik om kennis te neem van 

enkele literêr-historiese en tematiese manifestasies van tegnologiese objekte in die Afrikaanse 

poësie vóór 1990. Dit sal meer reliëf gee aan die teksanalitiese bestudering van representasies 

van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. 

 

4.3.2 Vroeë representasie van ’n tegnologiese objek 

Een van die vroeë Afrikaanse gedigte wat inspeel op latere tegnologiese ontwikkelings en die 

aanbreek van massamedia is “Draadlose wiegeliedjie” van Eugène Marais wat in 1926 in Die 

Huisgenoot19 verskyn. Dit is ’n vroeë literêre representasie van ’n moderne tegnologiese 

                                                           
19 Die gedig verskyn onder die skuilnaam Niggie van A.G. Visser. 
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objek in die kleiner huishoudelike ruimte waarin dit ’n aktiewe rol speel in menslike 

belewing (hierdie aspek kry aandag in hoofstuk 5, 6 en 7). Derhalwe funksioneer die 

tegnologiese objek in “Draadlose wiegeliedjie” nie as ’n blote verwysing of 

ruimtebeskrywing nie. Dit verkry ’n interpretatiewe waarde in die gedig. 

 

In die gedig gebruik die ouers van ’n baba die draadloos en Jazz-musiek om die kind aan die 

slaap te sus: 

 

Slaap, Babetjie, doedoe gerus deur die nag, 

want om jou gedurig hou Engeltjies wag. 

Slaap soet na die himne van draadloos J.B.: 

  “I want to be happy” en “Take me to tea”. 

 

Ohlhoff (2016:43) noem dat “Draadlose wiegeliedjie” ’n wrang ironiese siening is van ’n 

baba wat nie deur sy ouers aan die slaap gesing kan word nie, maar deur die draadloos. Die 

ouers gebruik hierdie tegnologiese objek as hulpmiddel wat bepaalde voordele inhou: “Toe 

Mammie en Pappie nog babetjies was,/had hulle geen keuse van Foxtrot of Jazz,/nooit had 

hulle voorregte, Liefling, soos jy”.  

 

Die verwysing na “J.B.” en “C.T. Nujaar” dui op die eerste radiostasies in Suid-Afrika. Die 

eerste uitsendings vind in Johannesburg vanaf November 1923 plaas toe danskonserte deur 

die Suid-Afrikaanse Spoorweë uitgesaai is. Die eerste professionele radiostasie genaamd 

“J.B. Calling” het vanaf die Stuttafordsgebou in Johannesburg begin uitsaai en kort daarna 

het Kaapstad en Durban gevolg (SAUK, 2011:144). Teen 1924 het betreklik min Suid-

Afrikaanse huishoudings ’n radiotoestel (’n draadloos) besit en daarom is die sprekers in 

“Draadlose wiegeliedjie” deeglik bewus hoe bevoorreg hul kind is om na draadloosmusiek te 

kan luister.  

 

Die publikasiedatum van die gedig (1926) en ’n aantal verwysings roep die tydgees van die 

1920’s op wat in die Amerikaanse kultuur as die “Roaring Twenties” benoem is. Dumenil 

(2007:5) beskryf die 1920’s as die “era of wonderful nonsense”. Volgens Dumenil (2007:5) is 

die gretigheid na vooruitgang en die skep van massakultuur via radio, films, advertensies en 

verbruikersgoedere kenmerke van hierdie dekade. Die verwysings na “Foxtrot”- en “Jazz”-

titels dui hierop.  



87 

Die SAUK (2011:144) dui aan dat draadloostoestelle rondom 1924 in min huishoudings 

voorkom en mense gevolglik radiopartytjies gehou het. Die slotstrofe speel hierop in:  

 

Slaap soet, Lief’ Kaboutertjie, soet deur die nag, 

jou ogies is toe, net jou lippies wat lag, 

want Pappie’s ’n Jakkals en Mammie ’n “Blaar”, 

maar die program is “J.B.” en “CT. Nujaar”. 

 

Dit is ’n moontlikheid dat die ouerpaar ’n radiopartytjie hou of een bywoon. Die verwysing 

na “Nujaar” dui moontlik daarop dat dit Oujaarsaand is en die ouers gereed maak om dit te 

vier, en daarom die kind aan die slaap moet sus. Die benamings “Jakkals” en “Blaar” word in 

die 1933-uitgawe van Marais se Versamelde werke verklaar as “Een wat in die nag rondloop” 

(Jakkals) en “Scoria=gifblaar” (Blaar) is ’n verdere toespeling op die “wonderful nonsense” 

van die 1920’s.  

 

4.3.3 Die tegnologiese objek as metafoor 

Dit is van belang om kennis te neem van ’n paar vroeë voorbeelde waar tegnologiese objekte 

as metafore gebruik word, aangesien dit aansluit by hoofstuk 5, 6 en 7 waarin representasies 

van die posthumane subjek se seksuele, spirituele en doodsbelewing in ’n digitale wêreld ter 

sprake kom. In dié opsig verkry die tegnologiese objek as metafoor in die Afrikaanse poësie 

ná 2000 nuwe toepassingsmoontlikhede. Ten einde dié moontlikhede binne ’n wyer literêr-

historiese konteks te plaas, is dit nodig om vroeë toepassings in ag te neem. 

 

In die reeds vermelde omskrywing van die konsep “tegnologiese objek” (afdeling 4.2.1) is 

aangedui dat ’n tegnologiese objek ’n fisiese én sosiale konstruksie is (Kroes, 1998:124). Met 

spesifieke verwysing na die Afrikaanse poësie kan dit ook as ’n literêre konstruksie beskou 

word. 

 

In hierdie kort oorsig word op drie vroeë metaforiese toepassings van die tegnologiese objek 

in die Afrikaanse poësie vóór 1990 gewys. Met dié doel voor oë word slegs op enkele 

gedigvoorbeelde gefokus. 

 

In “Ballade van die Grysland” (Negester oor Ninevé, 1947) van D.J. Opperman dien 

tegnologiese objekte as metafore van vervreemding in die stad: “Draaisae gil en in my 
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ore/klink die geklets van beitels,/die geneul van swart motore.” Verdere verwysings na 

tegnologiese objekte is “neonligte”, “Pennieslotmasjien” en “mallemeul” wat ook metafories 

aangewend word om die spreker se ontnugtering met die stedelike bestaan te beklemtoon. 

Verder word tegnologiese objekte in hierdie gedig in verband gebring met die spreker se 

konstante angs (“die vrees – die rekenmeester kom.”) en geleidelike disintegrasie van sy siel. 

Enersyds beangs die stad en sy tegnologiese objekte die spreker; andersyds dien dit as 

metafoor vir die spreker se beangstheid. In die slotstrofe dien tegnologiese objekte weereens 

as metafore van die absurde en verstrikkende stadsruimte: 

 

Blinkpapier, mallemeul en wiel, 

’n laphaas en ses honde 

om en óm ... die dun spil van die siel. 

 

Tegnologiese objekte dien ook as metafore van groter magte (soos die dood) waaraan die 

mens uitgelewer is. In N.P. van Wyk Louw se gedig “Renboot” (13) wat in die bundel 

Gestaltes en diere (1942) verskyn, is die renboot ’n metafoor van magte buite die spreker se 

beheer: “My boot skiet rasend oor die see,/die vrees vlieg soos ’n wit voël mee:/Moet hy nie 

sink as hy gaan staan?/(iets donkers gryp-gryp onderaan)”.  

 

In Opperman se gedig “Man met flits” (8) uit die bundel Negester oor Ninevé (1947) is die 

flits (as tegnologiese objek) metafories van die digter se denke en bewussyn. Die flits (as die 

spreker se gereedskap) is slegs in staat om enkele plekke tydelik te verlig voordat die 

duisternis oorneem. Die flits as tegnologiese objek is dus metafories van die mens se onmag 

om hom teen groter magte te beskerm.  

 

Tegnologiese objekte dien ook as metafore van digterskap. N.P. van Wyk Louw se gedig 

“Die beiteltjie” (35) uit Nuwe verse (1954) is belangrik omdat die beitel as gereedskap van 

die mens (digter) eienskappe kry waaroor dit nie normaalweg beskik nie. Die beitel as 

metaforiese gereedskap van die digter om kuns te skep, dien as voorloper tot latere gedigte 

waar die tikmasjien (gedigte van Wessel Pretorius en Antjie Krog) en die rekenaar of 

woordverwerker (vgl. Ronel de Goede, Joan Hambidge en Daniel Hugo) as digterlike 

metafore optree.  
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Dit sluit ook aan by Loftus Marais se beskouing van digterskap in die eerste dekade van die 

nuwe millennium. In dié verband gaan dit spesifiek om sy gedig “Die digter as rockstar” (40) 

uit Staan in die algemeen nader aan vensters (2008), waarin hy afkeurend na Van Wyk Louw 

se “beiteltjie” verwys: 

 

ek het nie ’n beiteltjie nie 

ek het ’n fokken lugdrukboor 

 

Hambidge (2009b:4) noem dat Marais afreken met Afrikaanse poësietradisie, maar dit ook 

terselfdertyd bestendig. In dié opsig is dit belangrik dat die “lugdrukboor” in die Marais-

gedig as metafoor van literêre vooruitgang funksioneer in teenstelling met die “beiteltjie” wat 

as metafoor van digterlike stagnering dien. Hier geskied dus ’n soort metaforiese verplasing 

om veranderinge in literêre opvattinge aan te toon.  

 

4.3.4 Die antropomorfisering van tegnologiese objekte 

Soos reeds vermeld in afdeling 4.2.1 behels antropomorfisering die toekenning van menslike 

eienskappe aan niemenslike entiteite. Ten opsigte van tegnologiese objekte vind 

antropomorfisering ook plaas deur menslike eienskappe aan tegnologiese objekte toe te ken. 

Antropomorfiese uitbeeldings van mens-masjien-verhoudinge is sterk aanwesig in die 

Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2000. Ten einde hierdie soort uitbeeldings in ’n wyer 

literêr-historiese konteks te plaas, is dit nodig om kennis te neem van vroeë voorbeelde. 

 

Elisabeth Eybers se gedig “Wekker” (20) wat in die bundel Die helder halfjaar (1956) 

verskyn, handel oor ’n huishoudelike objek wat die spreker se lewe binnedring. In die gedig 

“Wekker” is dit egter die antropomorfisering van die tegnologiese objek wat opval: 

 

Oordag staan hy geduldig op sy pos, 

maar saans het ek die lig skaars afgedraai 

of rats begin sy dirigeerstok swaai 

en bars al sy sersantastrantheid los. 

 

Die spreker ken menslike eienskappe toe aan die wekker wanneer die spreker daarna verwys 

as ’n sersant met ’n dirigeerstok. Die gebruik van die voornaamwoord “sy” versterk die 

antropomorfiese uitbeelding van die tegnologiese objek, omdat ’n voornaamwoord gewoonlik 
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na ’n mens verwys. Die wekker orden en reguleer die spreker se lewe op meganiese wyse en 

dit is duidelik dat die spreker bewus is van die masjien se indringing in haar lewe.  

 

Dié indringing is belangrik, omdat dit aansluit by latere uitbeeldings van tegnologiese objekte 

in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2000. Gedurende hierdie periode word tegnologiese 

objekte met vrees geassosieer en val die fokus prominent op die bedreigende en vernietigende 

aard van tegnologiese objekte. Goeie voorbeelde hiervan is aanwesig in  Eveleen Castelyn se 

bundel Kubermens (1999) waarin veral die rekenaar as ’n bedreigende tegnologiese objek 

uitgebeeld word.  

 

Peter Blum se twee gedigte “Die Wekker I” (12) en “Die Wekker II” (37) uit Enklaves van 

die lig (1958) sluit weer aan by “Wekker” van Eybers. In die Blum-gedigte is ook sprake van 

antropomorfisering. Die volgende is spesifieke voorbeelde waar menslike eienskappe aan die 

wekker toegeken word: “sy smoel”, “waag hy kraai”, “keel afsny” en “weerlose wekker 

swyg”. In beide gedigte (soos in die Eybers-gedig) versterk die herhaaldelike gebruik van 

“sy” en “hy” die antropomorfiese uitbeelding van die wekker.  

 

Verdere voorbeelde van antropomorfisering van tegnologiese objekte is in die digkuns van 

Pirow Bekker aanwesig. In dié opsig is gedigte soos “Aanpaksel” (7), “Ougees” (12) en 

“Domkrag” (13) uit sy bundel Die klip sing (1965) ter sake. In dié gedigte word menslike 

eienskappe onderskeidelik aan ’n “ketel”, ’n “windpomp” en ’n “domkrag” toegeskryf. In die 

gedig “Ougees” word die windpomp byvoorbeeld as “ylhoofdig”, “’n wakker windblom” en 

“kermend” beskryf. 

 

4.3.5 Eerste spore van die rekenaar as tegnologiese objek 

Daar is so vroeg as die middel sewentigerjare enkele gedigte in die Afrikaanse poësie wat na 

die rekenaar verwys. Dit is van belang om hiervan kennis te neem, omdat die rekenaar (en 

ander vorme van digitale tegnologie) ’n prominente gegewe is in die representasies van 

mens-masjien-verhoudinge vanaf 1990 tot 2012 (verwys na afdeling 4.4.2).  

 

Pirow Bekker se gedig “Kameraad” (62) verskyn in 1975 in die bundel Toekomstige 

betrekkinge, nog voordat tuisrekenaars kommersieel beskikbaar was. In dié opsig is George 

Weideman se gedig “Ek het vir my ’n komper bestel” (49) uit die bundel/ Hoera, Hoera die 

Ysman (1977) ook ’n goeie voorbeeld (die skryfdatum van die gedig word as 1970 aangedui). 
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Die gedig beeld die spreker se fantasie uit om ’n “komper” (tuisrekenaar) te besit wat vanaf 

1970 tot 1977 nie moontlik was nie. 

 

4.4 Teksanalitiese verkenning van representasies van mens-masjien-

verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 
 
4.4.1 Ter inleiding 

In die vorige afdeling is gewys op ’n aantal literêr-historiese en tematiese manifestasies van 

tegnologiese objekte in die Afrikaanse poësie vóór 1990. Hierdie manifestasies 

verteenwoordig ook van die eerste aanduidings van hoe mens-masjien-verhoudinge in die 

Afrikaanse poësie uitgebeeld is. Dit baan die weg vir ’n indringender teksanalitiese 

verkenning van representasies van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 

1990 tot 2012.  

 

Die teksanalitiese fokus omvat eienskappe, dimensies, verskille, ooreenkomste en 

verskuiwings soos vergestalt in individuele en geselekteerde gedigte. Hierby ingereken is die 

representasies op sigself én wat hieruit afgelei kan word oor mens-masjien-verhoudinge. Na 

aanleiding van spesifieke teksanalitiese afleidings hieroor, sal enkele kernbevindings 

geïndentifiseer word. Die uiteindelike doel is om ’n duideliker, vollediger en meer 

genuanseerde perspektief te bied op representasies van mens-masjien-verhoudinge van 1990 

tot 2012.  

 

Vervolgens verskuif die fokus nou na die analise van geselekteerde gedigte. Die gedigte wat 

betrek word is “ode aan my televisie” (Prevot van der Merwe), “Die reus van IBM” en 

“Kuberkomponis” (Eveleen Castelyn), “Virtual reality” (George Weideman), “e-sonnet” 

(Susan Smith), “kantoormasjien” (Hein Viljoen), “Gevaar/ Danger/ Ingozi” (Martina 

Klopper) en “Remote” (Aniel Botha). 

 

4.4.2 Analise van geselekteerde gedigte 

4.4.2 (a) “ode aan my televisie” (Prevot van der Merwe) 

Prevot van der Merwe se gedig “ode aan my televisie” (43) verskyn in die bundel Boerejive 

(1990). In dié gedig word die masjien (televisie) op ’n antropomorfiese en selfs 

monsteragtige wyse uitgebeeld. Die televisie beskik oor die vermoë om menslike handelinge 

soos “hap” en “loer” uit te voer. In dié opsig sluit die gedig aan by soortgelyke 
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antropomorfiese en monsteragtige uitbeeldings van die stad en tegnologie in vroeëre 

Afrikaanse gedigte soos onder meer “Stad in die mis” van D.J. Opperman en “Graafmasjien” 

van G.A. Watermeyer. 

 

In die tweede strofe verwys die spreker na die televisie as “die bose oog” waarvoor sy kat 

skrik. Hierdie is die eerste aanduiding dat die televisie ’n bose en destruktiewe invloed op die 

huisgesin uitoefen. Die sinistere mag van die televisie kom ook in die derde strofe ter sprake 

waarin die spreker suggereer dat dit die televisie se skuld is dat hy sy vinger met ’n bierblik 

oopsny. Dit is uiteraard pynlik (“brand van die peanuts se sout”), maar die fisieke pyn wat die 

spreker ervaar, beklemtoon ook dat die televisie se aanwesigheid ontwrigting en chaos 

veroorsaak. Die televisie lei tot toenemende vrees en paranoia by die spreker (“ek raak 

benoud”) as hy in die vierde strofe wonder: “wanneer hap hy ’n hele hand?” 

 

Die negatiewe en destruktiewe invloed van die televisie word toenemend erger. In die vyfde 

strofe word die televisie as ’n indringer beskryf: “die derde aand loer die ding by die 

slaapkamer in”. Die spreker verwys ook na “die intrusie van die televisie”. Die televisie het 

’n negatiewe invloed op alle fasette van die spreker se bestaan, insluitend sy huwelik: “maak 

my vrou kil en toe koud”.  

 

Die televisie verskaf nie die “in-sig” waarop die spreker gehoop het nie. Derhalwe besluit hy 

om die televisie op die ashoop te smyt. Dit beëindig egter nie die ondefinieerbare en 

onheilspellende mag van die televisie nie. Die slotstrofe dui eerder op ’n intensivering 

hiervan: 

 

toe sien ek die skerm kraak skelmpies oop  

en al die goeters van die ashoop 

wat binne-toe loop 

 

Dit is opvallend dat die televisie nie slegs ’n bose invloed op mens en dier uitoefen nie, maar 

ook op ander niemenslike entiteite (“en al die goeters van die ashoop/wat binne-toe loop”). 

Hierdeur word die uitbeelding van die televisie as monsteragtig, boos en vernietigend 

verskerp.  

 



93 

Dit is ironies dat die spreker die gedig as ’n “ode” beskryf veral as op die volgende 

omskrywing gelet word: 

 

’n Taamlik omvattende beskrywing sou wees dat die ode ’n statige, ernstige lied is 

waarin ’n verhewe onderwerp, ’n belangrike gebeurtenis, ’n bewonderde persoon of 

’n abstrakte gegewenheid soos skoonheid, vreugde, ouderdom, liefde, waarheid, 

vriendskap, arbeidsaamheid of ander deugde op verhewe toon besing word (Vorster, 

1992:355).  

 

Die uitbeelding van die televisie dui allesbehalwe op verhewenheid of deugde. Die ironiese 

“ode” aan die televisie beklemtoon dat dit geen waarde vir die spreker het nie. Die masjien 

(televisie) voldoen geensins aan die spreker se verwagtinge of behoeftes nie. Die spreker 

verplaas die “ode” eerder na sy besluit om die televisie op die ashoop te gooi, wat ironies 

genoeg as ’n verhewe daad beskou word. Die televisie op sigself beskik nie oor enige 

verhewe eienskappe nie. 

 

Die representasie van die mens-masjien-verhouding in “ode aan my televisie” dui op 

eendimensionele vrees vir en antagonisme teenoor masjiene. Die verhouding tussen mens en 

masjien word as negatief en destruktief uitgebeeld. Dié verhouding is ook van korte duur 

(vier dae) en word gekenmerk deur distansiëring. Die mens doen afstand van die masjien (die 

spreker gooi die televisie op die ashoop) wat verligting bring (“en ’n sug van verlossing 

slaak.”). 

 

4.4.2 (b) Kubermens (Eveleen Castelyn) 

Eveleen Castelyn se Kubermens (1999) word deur ’n aantal Afrikaanse literêre kritici beskou 

as ’n bundel waarin die tegnologiemotief en die mens-rekenaarverhouding prominent ter 

sprake kom (Ohlhoff, 2015:504; Viljoen, 1999:16; Hambidge, 1999:8; Malan, 1999:50; 

Odendaal, 1999:8 en Cloete, 2000a:141). Dis ’n belangrike bundel om in hierdie afdeling te 

verreken, omdat die tematiese fokus sterk op tegnologie (veral rekenaartegnologie) val.  

 

Dit is veral in die afdeling “Kuberruimte” waarin die negatiewe gevolge van tegnologie 

uitgebeeld word. Odendaal (1999:8) laat hom soos volg hieroor uit: 
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Dan, in die drie gedigte van die eerste afdeling, “Kuberruimte”, word aspekte 

verwoord van die wêreld van die moderne tegnologie en wetenskap waarbinne 

menslikheid dreig om verdring en die kunsmatige om ’n oorheersende, selfs bose 

invloed te word. 

 

Ohlhoff (2015:504) sluit hierby aan as hy beweer: 

 

Naas hierdie gedigte waarin die verwoesting geteken word wat deur die (misbruik 

van) tegnologie aangerig kan word, is daar ook dié waarin die mag van die tegnologie 

as sodanig op die voorgrond staan. 

 

Hierbenewens dui Viljoen (1999:16) die verbande tussen mens en masjien in die bundel 

duidelik aan: 

 

Met haar jongste bundel, Kubermens, laat val Eveleen Castelyn eweneens die fokus 

op die wyse waarop die mens besig is om te evolueer tot rekenaar en die rekenaar 

besig is om steeds meer menslik te word.  

 

Viljoen (1999:16) wys hier op belangrike verskuiwings ten opsigte van mens-masjien-

verhoudinge wat toenemend in die Afrikaanse poësie ná 2000 voorkom. Vervolgens word 

twee gedigte naamlik “Die reus van IBM” (11-12) en “Kuberkomponis” (15-16) uit die 

afdeling “Kuberruimte” bespreek. 

 

Alvorens dié twee geselekteerde gedigte bespreek word, is dit van belang om na die 

afdelingsmotto’s te kyk, aangesien dit by die tematiese fokus in die gedigte aansluit. 

Die motto van Nicholas Negroponte “Little by little, computers are taking on personalities” 

sluit aan by Viljoen (1999:16) se stelling dat die rekenaar toenemend meer menslik word. In 

dié opsig dien die motto as ’n soort voorbode of waarskuwing wat impliseer dat masjiene 

(rekenaars) menslikheid bedreig. Dit sluit aan by die tweede motto van Albert Schweitzer wat 

verwys na mense se wanidees oor tegnologie wat die gevaar inhou dat die mens die 

voorbeeld van “Übermenschen” of supermense nastreef. Hierdeur loop mense die gevaar om 

barbare (“Unmenschen”) te word. Hierdie motto impliseer dat die mens se tegnologie 

uiteindelik tot sy ondergang lei. Dié twee bundelmotto’s dui reeds op ’n negatiewe en 

pessimistiese beskouing van tegnologie.  
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Die gedig “Die reus van IBM” handel oor ’n “turbo-aangedrewe/superrekenaar” genaamd 

Deep Blue wat in 1996 ontwikkel is deur die IBM-rekenaarmaatskappy. Die fokus val op die 

verloop van skaakwedstryde tussen die wêreldskaakkampioen, Garry Kasparof en Deep Blue. 

Hierdie gegewe beklemtoon die magstryd tussen mens en masjien veral in terme van die feit 

dat Deep Blue in 1996 die eerste spel in ’n sesspelskaakwedstryd teen Kasparof wen 

(Wikipedia, 2016). Alhoewel Kasparof drie van die daaropvolgende vyf spelle wen (twee 

eindig gelykop), verloor hy in 1997 weer teen Deep Blue wat intussen intensiewe 

opgraderings ondergaan het (Wikipedia, 2016). 

 

Die slotreëls dui aan dat menslike vermoëns ver ondergeskik is aan die uitsonderlike 

vermoëns van die rekenaar: 

 

Volgende keer  

kan hy lag-lag 

200 miljoen posisies per sekonde 

teen Kasparof oorweeg  

 

Die mag van die masjien oor die mens word ook in die tweede strofe beklemtoon: 

 

 hy kan miljoene posisies  

 oorweeg en speel-speel wen 

 teen die wêreldskaakkampioen 

 

Die spreker fokus deurlopend op die mens se vrees vir die “reus van IBM”. Dit kom veral in 

die derde strofe ter sprake:  

 

Kasparof kry koue rillings, 

sy broek bewe: 

hy vrees die dag  

as die Blikbreinrekenaar 

menslike kreatiwiteit vernietig, 

lewe en dood beheer 

in ’n verwoestende elektroniese oorlog.  
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In dié strofe stel die spreker ’n uiters vermanende en pessimistiese toekomsperspektief. Vrees 

(“sy broek bewe”), geweld en vernietiging kenmerk huidige en toekomstige verhoudinge 

tussen mens en masjien. Die spreker beklemtoon dat die masjien ’n toenemend vernietigende 

invloed (“hy vrees die dag”) op die mens uitoefen. In die toekoms gaan masjiene nie slegs 

skaakwedstryde teen mense wen nie, maar ook deur buitengewone eienskappe “lewe en dood 

beheer”. Die masjien word uitgebeeld as ’n bose vernietiger en supermens, wat enige 

menslike talent kan oortref.  

 

In dié opsig bied die spreker in die tweede strofe ’n sterk konkrete uitbeelding van die 

rekenaar se vernietigende aard: “hy kou ‘gigabytes’/en hardeskywe/soos graanvlokkies vir 

brekfis”. Hierdie vergelyking speel in op die informele segswyse dat “iets of iemand jou vir 

brekfis gaan opeet”. Hierdeur word gelyktydig die menslike en niemenslike eienskappe van 

die rekenaar beklemtoon. 

 

In die vierde strofe word die rekenaar as onmenslik, gevoelloos en uitdagend uitgebeeld: “die 

Robotreus voel vere,/die hele saak traak hom/sweet blou-all – ”. Dit is in skerp teenstelling 

met die mens wat vreesbevange en magteloos is. 

 

Alhoewel die rekenaar as emosieloos en vreesloos (eienskappe wat die mens van die rekenaar 

onderskei) uitgebeeld word, dui ’n aantal verwysings op ’n antropomorfiese representasie van 

die masjien (rekenaar): “sy kop is vol mikroskryfies”, “hy kou ‘gigabytes’/en 

hardeskywe/soos graanvlokkies vir brekfis” en “sy sensor-oë flikker gevaarligte”. Dié tipe 

uitbeelding word verder in die vierde strofe beklemtoon as die rekenaar self met ’n “diep 

stem” begin praat:  

 

 my hart is potblou verkluim 

 diepblou soos ’n blok ys gevries – 

 ek is vreesloos en boos 

 vreesloos en boos... 

 

Die antropomorfiese uitbeelding van die rekenaar beklemtoon die beskouing dat die rekenaar 

meer menslik word. Dié beskouing word egter uiters negatief uitgebeeld, want op ’n 

paradoksale wyse versterk die antropomorfiese uitbeelding van die rekenaar juis sy 
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onmenslike en monsteragtige aard. Dit aksentueer die spreker se beskouing dat die rekenaar 

geen gewone mens is nie, maar ’n psigopatiese en vreesaanjaende supermens. 

 

In die gedig “Kuberkomponis” val die fokus weereens op rekenaartegnologie wat ’n 

bedreiging vir menslike kreatiwiteit en skeppingsvermoë inhou. Dié gedig handel oor ’n 

“kulkomponis” wat rekenaartegnologie (“die EMI-rekenaar”) gebruik om uit bestaande 

“klassieke klanke” en gevestigde werke van Bach, Beethoven, Chopin en Strawinski sy eie 

digitale komposisies te skep.  

 

Meer spesifiek verwys “kulkomponis” na David Cope, ’n uitgetrede Amerikaanse 

musiekprofessor wat EMI (Experiments in Musical Intelligence)-sagteware ontwikkel het. 

Eenvoudig gestel, maak EMI-sagteware van algoritmes gebruik om bestaande musiek in ’n 

rekenaardatabasis te analiseer om nuwe komposisies in die styl van oorspronklike werke te 

skep. In sy artikel “Algorithmic Music – David Cope and EMI” verwys Garcia (2015) na 

Cope se eie omskrywing van EMI:  

 

Experiments in Musical Intelligence is an analysis program that uses its output to 

compose new examples of music in the style of the music in its database without 

replicating any of those pieces exactly.  

 

Hierdie werkwyse sluit aan by verwysings na “Kuberkomponis”, “kubernetiese nabootser”, 

“kulkomponis” en “Kuberkomponis EMI”.  

 

In die tweede strofe is twee spesifieke biografiese verwysings na Cope se werk ter sprake. 

Eerstens verwys die spreker na Cope se album Bach by Design (1994) in “Die 

kulkomponis/maak ’n rekenaar-CD”. Cope se album bestaan uit EMI-komposisies in die styl 

van Bach en die vorm van ’n aantal ander komponiste soos Bartok, Brahms, Mozart en so 

meer (Garcia, 2015).  

 

Die tweede verwysing, “meer ambisieus/skep hy sy eie/volskaal Mozart-simfonie/en ’n 

Klavierkonsert/lewend uitgevoer/by die Santa Cruz Barok-musiekfees”, dui op ’n volledige 

simfonie in die styl van Mozart (en gekomponeer deur EMI) wat in 1997 in Kalifornië 

uitgevoer is (Garcia, 2015).  
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Cope se komposisies bevraagteken gevestigde idees oor oorspronklikheid en kom tot ’n groot 

mate op nabootsing neer, alhoewel hy beweer dat dit nie presiese replikasie inhou nie 

(Garcia, 2015). Verder ontvang hy aanvanklik hewige kritiek uit musiekgeledere en 

platemaatskappye wat nie presies geweet het hoe om sy werk te kategoriseer nie (Garcia, 

2015). 

 

In die vierde strofe verskuif die fokus van “kulkomponis” (Cope) na “Kuberkomponis EMI” 

(die rekenaar). Oor laasgenoemde spreek die spreker hewige kritiek uit en dit is duidelik dat 

sy min respek het vir die gebruik van artifisiële intelligensie om musiek te komponeer: 

 

Kuberkomponis EMI 

het geen passie of geheue nie, 

ken geen vreugde, liefde, eensaamheid 

of diep gevoelens nie – 

 

In hierdie strofe wys die speker op die bedreiging wat digitale intervensie vir menslikheid 

inhou, maar sy beklemtoon ook die onmag van tegnologie om menslike emosies te ervaar. 

Derhalwe kan die masjien slegs gedeeltelik tot mens transformeer en sy intellektuele 

vermoëns is beperk, want die rekenaar kan slegs “fynkam/vir patrone, melodieë, harmonieë” 

en beskik uitsluitlik oor die vermoë “om ritmes te kombineer/in verruklike musiek-mimieke”. 

Die spreker ontmasker hier die kunsmatige en nabootsende aard van die rekenaar, wat oor 

geen oorspronklike of kreatiewe denke beskik nie. Verder dui die derde strofe op duidelike 

teenstellings tussen mens en masjien, alhoewel ’n wedersydse oordrag van eienskappe tussen 

mens en masjien (en omgekeerd) plaasvind. 

 

Die representasie van die mens-masjien-verhouding in “Kuberkomponis” fokus op 

onderskeid én eendersheid. Die twee dimensies van die mens-masjien-verhouding word op so 

’n manier vermeng dat dié verhouding op versterking én vervaging van grense neerkom. Dit 

word veral deur spesifieke verwysings na die komponis en rekenaar beklemtoon. 

 

Die onderskeid tussen mens en masjien word beklemtoon deur verwysings soos “EMI-

rekenaar”, “kubernetiese nabootser” en “Kuberkomponis EMI” wat spesifiek na die rekenaar 

verwys. Verwysings soos “Kuberkomponis” en “kulkomponis” dui weer op die mens.  



99 

Terselfdertyd kan al hierdie verwysings uitruilbaar na beide mens én masjien verwys wat 

eendersheid en ’n vervaging van grense beklemtoon. Die verwysings is almal samestellings 

wat verder ’n aanduiding van integrasie tussen mens en masjien is. Die samestelling 

“Kuberkomponis” is ’n goeie voorbeeld hiervan, omdat dit op beide die mens én die rekenaar 

van toepassing is. Die spesifieke beskouing word versterk, omdat hul aksies (veral 

nabootsing) en eienskappe (“het geen passie of geheue nie”) op ’n ironiese wyse ooreenstem.  

 

Die uitbeelding van die mens-masjien-verhouding in “Kuberkomponis” verwys na vrees, 

bedreiging en antagonisme. Die representasie van die mens-masjien-verhouding dui eerstens 

op hoe die mens toenemend masjiene (in die vorm van superrekenaars) gebruik om menslike 

vermoëns te bevorder. In dié opsig word mens meer soos masjien. Terselfdertyd boots 

masjiene menslike begaafdheid baie goed na. In dié spesifieke sin word masjiene meer soos 

mense. Beide verskuiwings hou egter ’n ernstige bedreiging vir menslikheid in. Daar is 

sprake van meer integrasie en ’n vervaging van grense tussen mens en masjien, maar nie 

volledige transformasie van die mens tot masjien nie. 

 

Die representasie van die mens-masjien-verhouding dui op onderskeid én eendersheid tussen 

mens en masjien, alhoewel die masjien mag oor die mens uitoefen (en nie omgekeerd nie).  

 

4.4.2 (c) “Virtual reality” (George Weideman) 

Die gedig “Virtual Reality” (43) van George Weideman verskyn in ’n Staning onder sterre 

(1997). In die gedig fokus die spreker op die kontras tussen ’n ouer wêreld en ’n digitale 

wêreld. Dié kontras vorm die basis vir verdere teenstellings in die gedig, naamlik die 

natuurlike teenoor die onnatuurlike en die werklike teenoor die onwerklike. In ’n digitale 

wêreld vervaag die grense tussen die werklike en die onwerklike.  

 

Die gedigtitel aksentueer hierdie vervaging en vermenging tussen die werklike en die 

onwerklike. Die konsep “virtuele realiteit” verwys na ’n driedimensionele 

rekenaargegenereerde wêreld waarbinne mense handelinge kan uitvoer en objekte kan 

manipuleer. Hierdie wêreld verteenwoordig egter steeds ’n soort skynwerklikheid. 

 

In die eerste strofe verwys die spreker na ’n tuin, moontlik die tuin van Eden (“lowerlushof 

van weleer”), wat ’n idilliese natuurlandskap verteenwoordig:  
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Ons is nie verdryf nie  

ons het dit afgesweer:  

die lowerlushof van weleer  

word deur ’n gerub met ’n gasmasker  

en ’n randsnyer beheer.  

 

Die spreker steun in hierdie strofe op oorspronklike Bybelse gegewens om die verskuiwing 

van ’n ouer wêreld na ’n digitale en tegnologies gedrewe realiteit aan te dui. Die spreker 

verwys in die eerste twee versreëls na die hedendaagse mens (“Ons”) wat die natuurlike 

wêreld (“die lowerlushof van weleer”) “afgesweer” het weens die invloed van tegnologie. 

Die eerste versreël speel in op die verhaal van Adam en Eva wat uit die tuin van Eden verban 

is. Die hedendaagse mens is egter nie soos hulle uit die natuurlike paradys verban nie, maar 

het dit “afgesweer” wat impliseer dat die natuurlike wêreld nie meer vir die moderne mens 

van belang is nie. Dit kom verder daarop neer dat die natuurlike wêreld steeds bestaan en nie 

heeltemal deur masjiene verwoes is nie. Die mens se belewing van en interaksie met die 

natuurlike wêreld word egter deur masjiene verander. 

 

Die verwysing na “gerub” in die vierde versreël speel in op die hemelwesens (gerubs) wat 

God in die tuin van Eden plaas om die boom van die lewe te bewaak (Genesis 3:24). Dié 

Bybelse gegewe word egter in reël 4-5 totaal anders uitgebeeld. Die “gerub” verwys na die 

moderne mens wat deur masjiene (“gasmasker” en “randsnyer”) sy natuurlike omgewing 

beheer.  

 

In die tweede strofe wys die spreker op hoe digitale tegnologie menslike kommunikasie 

verander:  

 

Spraak het nie verdwyn nie  

ons het dit bloot verleer:  

die storievertellers floreer  

nou op ’n elektroniese,  

kosmieser manier.  

 

Mondelinge kommunikasie (“Spraak”) bestaan nog steeds, maar word weens digitale 

tegnologie (soos e-pos) nie meer baie gebruik nie (“ons het dit bloot verleer”). Dieselfde geld 
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vir orale vertelkuns, want “storievertellers” maak nou van digitale tegnologie gebruik om hul 

stories aan ’n wyer gehoor (“kosmieser”) te vertel. Persoonlike en intieme (fisiese een-tot-

een) kommunikasie is deur digitale tegnologie ongedaan gemaak.  

 

Die derde strofe sluit by die eerste strofe aan in terme van die teenstelling tussen die 

natuurlike wêreld en die tegnologiese/digitale wêreld. In die derde strofe bevestig en verskerp 

die spreker die gedagte dat die mens as gevolg van masjiene die natuurlike wêreld 

“afgesweer” het:  

 

Selde kyk ons buitentoe  

waar mossies tussen blare speel.  

Die vensters van die rekenaar  

bied uitsig op ’n binnestad  

waarna ons gehipnotiseer  

 

en volkome onversadig staar.  

 

Dit is ironies dat die rekenaar juis nie die mens se wêreld verruim nie, maar slegs “uitsig op 

’n binnestad” bied. Die spreker benadruk dat masjiene (rekenaars) die mens gevange hou wat 

aansluit by ’n verdere teenstelling tussen buiteruimtes (“buitentoe”) en binneruimtes 

(“binnestad”). 

 

Die voorlaaste reël (“waarna ons gehipnotiseer”) is ’n verdere aanduiding dat masjiene (die 

rekenaar) tot gevangenskap lei. Die mens is so verknog aan sy tegnologiese objekte dat hy nie 

noodwendig die destruktiewe implikasies daarvan besef nie.  

 

Die alleenstaande slotreël “en volkome onversadig staar” dui op die beperkinge van masjiene. 

Hiermee bevestig die spreker dat digitale tegnologie nie aan die volle spektrum van menslike 

behoeftes kan voldoen nie. Verder beklemtoon dit die spreker se ontnugtering en 

teleurstelling met digitale tegnologie.  

 

Die slotreël dui egter op ’n teenstrydigheid. Enersyds beklemtoon dit die onmag van digitale 

tegnologie wat slegs onvervuldheid tot gevolg het; andersyds dui dit juis op die mens se 
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verslawing aan digitale tegnologie en obsessiewe hunkering na steeds meer innoverende 

tegnologie.  

 

In dié gedig beeld die spreker op ’n redelik saaklike dog ontnugterde wyse die mens-masjien-

verhouding uit. Hy formuleer sy beskouings hieroor deur stellings of opmerkings; nie deur 

paranoïese waarskuwings of vermanings nie. Hieruit is dit duidelik dat die representasie van 

die mens-masjien-verhouding op aanvaarding en nouer interaksie neerkom. Dit sluit egter nie 

uit dat die representasie dui op ’n onkritiese en onproblematiese verhouding met masjiene 

nie. Die spreker beklemtoon hoe masjiene tot ingrypende veranderinge in menslike 

lewensbeskouings lei. Hierdie veranderinge word telkens as onbevredigend uitgebeeld. 

Die spreker beeld dus nie die mens-masjien-verhouding in terme van vrees, boosheid en 

verwoesting uit nie, maar die uitbeelding dui eerder op ontnugtering en teleurstelling.  

 

4.4.2 (d) “e-sonnet” (Susan Smith) 

Die gedig “e-sonnet” (1999) van Susan Smith verskyn op LitNet. Die gedigtitel beklemtoon 

die tematiese bemoeienis met digitale tegnologie en sluit in dié opsig aan by “Die reus van 

IBM” en “Kuberkomponis” van Castelyn en “Virtual reality” van Weideman.  

 

In onderskeidelik die eerste en tweede strofe stel die spreker ouer of meer 

tradisionele/konvensionele vorme van tegnologie soos die “skuifspeld”, “ponser” en “kram” 

teenoor meer resente tegnologie soos afgelei kan word uit die volgende versreëls in die 

tweede strofe: 

 

nou wag iewers in die ruimte 

my posbus 

gedot & gekom 

slaggereed op besoekers van buite 

 

Die naasmekaarplasing van “sonnet” en die letter “e” (wat die verkorte vorm van 

“elektroniese” is) in die gedigtitel beklemtoon die kontras tussen gevestigde en meer resente 

tegnologie en werkwyses. In dié opsig verteenwoordig die sonnet voorgeskrewe, vaste en 

bekende metodes. Die verwysing na “e” (elektroniese) dui weer op verandering, vooruitgang 

en vloeibaarheid. Die spreker bevind haar in ’n oorgangsfase tussen tradisie en vernuwing 

waarin sy nog nie ouer vorme volledig afgesweer en nuwe vorme volledig aanvaar het nie. 



103 

Hierdie opmerkings sluit aan by die feit dat die gedig uit veertien reëls bestaan wat verdeel is 

in ’n oktaaf en ’n sekstet. Verder is daar sprake van ’n wending aan die begin van die sekstet. 

Die spreker gebruik die woord “langsamerhand” (aan die begin van die sekstet) om die 

verskuiwing in haar verhouding met haar rekenaar aan te dui. Alhoewel die spreker se “e-

sonnet” voldoen aan sommige van die gevestigde voorskrifte van die sonnet, verbreek sy ook 

vasgestelde reëls in terme van rymskema, versreëllengtes en tematiek. Dit beklemtoon die 

gelyktydige manifestasie van tradisie en vernuwing in die digitale wêreld en impliseer ook 

dat nuwe tegnologie nie op volledige vervanging van ouer metodes of tradisies neerkom nie.  

 

In die eerste strofe val die fokus op ouer tegnologie. Die spreker beskryf hoe sy “tevore” van 

ouer tegnologie gebruik gemaak het om te skryf. Deur verwysings soos “soos dit hoort”, 

“netjies elke woord” en “orden volgens plan” beklemtoon die spreker gevestigde kenmerke 

van ouer tegnologie (“op papier”). Verder openbaar sy dat sy ten spyte van tegnologiese 

vooruitgang steeds ’n voorstander is van ouer tegnologie (“soos dit hoort”).  

 

In die tweede strofe verskuif die fokus na die belewing van meer resente digitale tegnologie. 

Die tweede strofe begin met die woord “nou” wat die oorgang tussen die ouer en nuwer 

tegnologie aandui.  

 

Die aanvaarding van nuwer digitale tegnologie deur die spreker geskied nie onmiddellik en 

onproblematies nie. Vir haar is dit ’n geleidelike proses om ’n meer geïntegreerde verhouding 

met nuwe tegnologie te bewerkstellig: “langsamerhand vind ek egter/die e-verhouding al 

hegter”.  

 

Alhoewel die spreker haar verhouding met tegnologie mettertyd aanvaar, is sy terselfdertyd 

deeglik bewus van die indringing en manipulerende impak daarvan op haar lewe: 

  

Dat ek met elke klik 

en dubbelklik 

my lewe al meer 

na die eenoog-despoot se buie skik.  

 

Die verwysing na “eenoog-despoot” in die slotreël is belangrik. Dit is ’n metafoor vir die 

rekenaarmuis (hier verwys “eenoog” na die muis se infrarooiliggie) of rekenaarskerm wat 
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met ’n “eenoog” vergelyk word. Die woord “despoot” dui op die vermoë van 

rekenaartegnologie om beheer op die mens se daaglikse lewe uit te oefen. Dit word 

beklemtoon deur die feit dat die spreker reeds haar lewe na gelang van die rekenaar se “buie” 

beplan.  

 

Die verwysings na “eenoog-despoot” en “buie” dui op ’n antropomorfiese (gepersonifieerde) 

uitbeelding van die rekenaar, omdat menslike eienskappe aan ’n niemenslike tegnologiese 

objek toegeken word. Die beskrywing “eenoog” roep ook die monsteragtige en reusagtige op, 

veral met spesifieke verwysing na die mitologie waarin verskeie eenoogmonsters en 

eenoogreuse voorkom.  

 

Die verwysing na “die eenoog-despoot se buie” dui verder op sekere beperkinge van 

tegnologie soos rigiditeit en wisselvalligheid. Met ander woorde, tegnologie staan nie altyd in 

diens van menslike behoeftes en werkwyses nie. Die spreker is deeglik bewus van dié 

problematiese aspekte van digitale tegnologie. Sy neem ’n nostalgiese houding teenoor 

konvensionele of ouer tegnologie in en is steeds oortuig dat ouer tegnologie meer wenslik is. 

 

Die representasie van die mens-masjien-verhouding in “e-sonnet” dui op positiewer, nouer en 

meer genuanseerde interaksie tussen mens en masjien. Alhoewel die spreker bewus is dat die 

rekenaar tot ’n mate haar lewe beheer, is hier min sprake van antagonisme en pessimisme 

teenoor die rekenaar. Die antropomorfiese metafoor “eenoog-despoot” dui op ’n negatiewe 

(en selfs monsteragtige) uitbeelding van die masjien (rekenaar), maar dit beklemtoon nie 

boosheid of apokaliptiese verwoesting nie. Dit dui veel eerder op die beperkinge van die 

rekenaar.  

 

Verder handhaaf die spreker ’n speelse en relativerende houding teenoor die rekenaar. Sy 

beskou nie die rekenaar as ’n bedreiging nie, maar aanvaar dit as ’n alledaagse irritasie in ’n 

digitale wêreld. 

 

Die representasie van die mens-masjien-verhouding kom in hierdie gedig nie neer op ’n 

eendimensionele vernietiging van gevestigde menslike tradisies nie. Die gedig wys op die 

alternatiewe moontlikheid dat tradisie én tegnologiese vernuwing wel versoenbaar is en dat 

gematigde verhoudings tussen mens en masjien kan bestaan. 
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4.4.2 (e) “kantoormasjien” (Hein Viljoen) 

In 2003 verskyn die gedig “kantoormasjien” (57) van Hein Viljoen in Holtrom en groot 

kabaal. Die titel verwys waarskynlik na ’n fotostaatmasjien soos blyk uit die volgende 

versreëls: 

   

En die oë, ja, beelde word – 

Selfs deur ’n lens – te dof geregistreer 

 

Dit is duidelik uit beskrywings soos “afgeslyt”, “dof”, “kapot”, “aangepak” en “skroot” dat 

die fotostaatmasjien nie meer effektief funksioneer nie. Hierdie beskrywings word 

deurlopend gejukstaponeer en vervleg met verwysings na die menslike liggaam soos “nek”, 

“heupe”, “knieë”, “prostaat” en “hande”. Menslike en masjinale eienskappe word oorwegend 

as uitruilbaar, versmeltend en afwisselend uitgebeeld. ’n Goeie voorbeeld hiervan is 

“bewegende dele” en “kapot”, wat op menslike én/óf masjinale eienskappe kan dui. Dieselfde 

is van toepassing op reël 1-3: 

  

miskien is dit die nek 

 wat eerste ingee – skokbrekers 

 afgeslyt deur te veel buig, draai, 

 

Weereens is dit uit hierdie uitbeelding duidelik dat onderskeide tussen mens en masjien 

vervaag, want dié reëls kan na beide mens én masjien verwys. 

 

Die uitbeelding van die mens-masjien-verhouding in hierdie gedig geskied dus op twee 

vlakke. Op die eerste vlak handel die gedig oor ’n afgeleefde fotostaatmasjien, wat in terme 

van menslike eienskappe (“nek”, “heupe” en “knieë”) uitgebeeld word. Op die tweede vlak 

val die fokus op die liggaamlike en geestelike aftakeling van ’n uitgebrande mens wat in 

terme van masjinale eienskappe (let veral op “silinderwande” en “uitlaatkanale”) uitgebeeld 

word: 

  

en gesmoorde ideale vreet aan silinderwande 

prostaat gekneus gesit versper die afvoer 

van besoedelstowwe obstruksies in uitlaatkanale 
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Die twee vlakke van representasie wat hierbo aangetoon is, versmelt egter deurlopend in die 

gedig. Daar is ook sprake van afwisselende klemverskuiwings. Op sekere plekke val die 

fokus meer op masjinale uitbeeldings van die mens en op ander plekke verskuif die fokus 

weer na menslike uitbeeldings van die masjien. Die onderskeid tussen mens en masjien bly 

tot en met die laaste versreël onduidelik. Dit is eers in die laaste versreël waar die spreker die 

gevestigde onderskeid tref:  

 

 [...] sy 

 dienslewe is verby   gee hom ’n pakket 

 

Die duideliker onderskeid tussen mens en masjien word beklemtoon deur die groter 

tipografiese spasie tussen “dienslewe is verby” en “gee hom ’n pakket”. Verder verwys die 

woord “dienslewe” spesifiek na masjiene, terwyl “pakket” spesifiek met mense verband hou. 

Tog berus die mens-masjien-verhouding nie slegs op onderskeid (of verskille) nie, maar ook 

op ooreenkomste afgesien van die spesifieke verwysing na “dienslewe” of “pakket”. Die feit 

is dat beide mens én masjien ’n gedeelde kenmerk vertoon: beide is afgeleef en nie meer van 

nut nie.  

 

Dit is reeds vermeld dat menslike eienskappe in hierdie gedig aan die fotostaatmasjien 

toegeken word. Dit word veral in terme van menslike liggaamsdele (“miskien is dit die 

nek/wat eerste ingee[...])  en fisiologiese prosesse (“van besoedelstowwe obstruksies in 

uitlaatkanale”) uitgebeeld. Dus is hier duidelike tekens van antropomorfisering of 

antropomorfiese uitbeeldings van die fotostaatmasjien. Terselfdertyd val die klem ook op 

tegnomorfisering (of tegnomorfiese uitbeeldings van die mens) deur die volgehoue 

toekenning van masjinale eienskappe aan die vermoeide werker.  

 

Verder dui die vervlegting tussen antropomorfiese en tegnomorfiese uitbeeldings op  

integrasie tussen mens en masjien. Dit kom daarop neer dat die mens op sigself ’n masjien 

word wat ook deur die titel “kantoormasjien” beklemtoon word.  

 

Die gedig is ’n aanduiding van ’n verskuiwing in die uitbeelding van mens-masjien-

verhoudinge in die Afrikaanse poësie ná 2000. Dit sluit aan én verskil van die representasies 

in die geselekteerde gedigte (1990–1999) van Van der Merwe, Castelyn, Weideman en Smith 

wat vroeër behandel is. 
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Die eerste verskil is dat die uitbeelding van die mens-masjien-verhouding in 

“kantoormasjien” nie fokus op negatiewe of positiewe invloede van masjiene op die menslike 

bestaan nie. In dié opsig verskil dit van die uitbeeldings in “ode aan my televisie”, “Die reus 

van IBM” en “Kuberkomponis” wat oorwegend fokus op die mens se antagonisme teenoor 

masjiene.  

 

Die tweede verskil is dat die representasie in “kantoormasjien” meer gerig is op die integrasie 

tussen mens en masjien en die opheffing van rigiede onderskeide. Alhoewel die 

representasies in “Virtual reality” en “e-sonnet” dui op mense se toenemende aanvaarding 

van masjiene en meer gematigde verhoudinge tussen mens en masjien, is die onderskeide 

tussen mens en masjien (en die aantal verwante teenstellings wat dit inhou) steeds 

aantoonbaar. Dit is nog meer van toepassing op die twee Castelyn-gedigte waarin byna geen 

aanvaarding of berusting voorkom nie en baie duidelike onderskeide en eendimensionele 

teenstellings tussen mens en masjien bestaan.  

 

Die derde verskil is die beduidende aanwesigheid van tegnomorfiese representasie van die 

mens-masjien-verhouding. In “kantoormasjien” verkry die mens masjinale eienskappe wat 

aansluit by die uitbeelding van die mens se volledige transformasie tot masjien. In “ode aan 

my televisie”, “Die reus van IBM”, “Kuberkomponis”, “Virtual reality” en “e-sonnet” is 

tegnomorfiese representasies van mens-masjien-verhoudinge afwesig.  

 

Daar is wel in sommige gedigte (spesifiek “ode aan my televisie”, “Die reus van IBM” en “e-

sonnet”) antropomorfiese uitbeeldings van masjiene aanwesig. Dié antropomorfiese 

uitbeeldings beklemtoon die bose, vernietigende en onwrigtende invloed van masjiene op die 

mens. In dié representasies van mens-masjien-verhoudinge is grootliks dieselfde teenstelling 

aanwesig: die masjien is die boosaardige monster, reus of despoot teenoor die vreesbevange 

of gekwelde mens.  

 

In “kantoormasjien” aksentueer die antropomorfiese uitbeelding van die masjien ’n 

teenoorgestelde mens-masjien-verhouding. Die liggaamlike en geestelike aftakeling van die 

mens word gelykgestel aan ’n afgeleefde fotostaatmasjien. Met ander woorde, die 

antropomorfiese uitbeelding van die masjien beklemtoon juis die assimilasie van mens en 

masjien. In “ode aan my televisie”, “Die reus van IBM” en “e-sonnet” benadruk 

antropomorfiese uitbeeldings eerder die verwydering tussen mens en masjien. 
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4.4.2 (f) “Gevaar / Danger / Ingozi” (Martina Klopper) 

Martina Klopper se gedig “Gevaar / Danger / Ingozi” (42) verskyn in haar debuutbundel 

Nadoodse ondersoek (2010).  

 

Die titel verwys na die bekende waarskuwing in Afrikaans, Engels en Zoeloe wat op Suid-

Afrikaanse kragdistribusie-eenhede verskyn. Die eerste strofe toon duidelik aan dat die 

spreker masjinale eienskappe aan haarself toeken: 

 

My hart is ’n ou kragboks:  

swaar gelaaide drade  

peul daaruit; my are  

staan wild van die volts.  

 

Hierdie tegnomorfiese uitbeelding van die mens-masjien-verhouding beklemtoon die 

volledige integrasie tussen mens en masjien. Die spreker beskryf haar hart as “’n ou 

kragboks” met “swaar gelaaide drade” wat uitpeul en elektrisiteit wat deur haar are vloei. Die 

spreker verkeer dus in ’n staat van emosionele hoogspanning. Die spreker beeld nie slegs 

haar emosionele belewing deur masjinale vergelyking uit nie; sy beleef ook haar emosionele 

wêreld as ’n masjien of anders geformuleer – sy ís die masjien (“My hart is ’n ou kragboks”).  

 

Die verwysing “daar is geen smeltdraad–” in die sesde reël dui op die kort draadjie in 

elektriese toestelle om kortsluitings en oorverhitting te voorkom. Die spreker noem dat die 

“stroom flits en kraak” omdat sy nie ’n smeltdraad het nie. Die beskrywing “flits en kraak” 

dui op die klap- en kraakgeluide en vonke wat vloeiende elektrisiteit in die oop bedrading 

veroorsaak. Dit hou verband met die verwysing na die ontbrekende smeltdraad wat suggereer 

dat die spreker emosionele gevaar voorstel. Dit is waarskynlik ook ’n toespeling op 

emosionele skade (moontlik weens ’n mislukte liefdesverhouding) wat die spreker opgedoen 

het. 

 

Dit is ironies dat die spreker in die voorlaaste reël noem dat sy “heeltemal onskadelik” is, 

want dit is allermins die geval. Die voorwaarde of waarskuwing (“solank niemand aan my 

raak”) wat sy in die slotreël rig, sluit hierby aan. Die spreker sal niemand skade aandoen (ook 

nie aan haarself) nie met die voorwaarde dat ander persone haar met rus laat.  
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Die tegnomorfisering in Klopper se gedig bied ’n teenoorgestelde perspektief in terme van 

die redes vir antropomorfisering (vergelyk Aggarwal & McGill, 2007:469). Die spreker soek 

nie vertroosting via die toekenning van menslike eienskappe aan niemenslike entiteite nie, 

want sy ís die kragboks (masjien) en beleef haar wêreld (ook emosionele wêreld) reeds as ’n 

masjien (“kragboks”). In haar verhoudings met ander mense funksioneer sy ook as masjien. 

Dit is ironies, want dit gaan nie meer om die mens wat bedreig word deur masjiene nie, maar 

eerder mense wat bedreig word deur die mens-as-masjien (“solank niemand aan my raak”). 

Dit dui op ’n fokusverskuiwing in mens-masjien-verhoudinge – dit is nie masjiene wat mense 

word nie, maar mense wat masjiene word. 

 

In terme van die representasie van mens-masjien-verhoudinge sluit die gedig nou aan by 

“kantoormasjien”. In beide gedigte is sprake van tegnomorfiese representasies van die mens-

masjien-verhouding wat verband hou met die assimilasie van mens en masjien. In beide 

gedigte is daar ’n verskuiwing van antropomorfiese na tegnomorfiese representasies van die 

mens-masjien-verhouding. In dié opsig verskil “kantoormasjien” en “Gevaar/ Danger/ 

Ingozi” van ander gedigte wat tot dusver behandel is. In die gedigte wat vóór 2000 verskyn, 

domineer antropomorfiese representasies van mens-masjien-verhoudinge. In hierdie 

verhoudinge is die mens deurlopend ondergeskik aan die masjien. Hierdie magspatroon lyk 

heeltemal anders in “kantoormasjien” en “Gevaar/ Danger/ Ingozi”. In dié gedigte is enersyds 

geen sprake van ’n magsverhouding tussen mens en masjien nie (“kantoormasjien”) en 

andersyds verskuif die mag van die masjien na die mens-as-masjien (“Gevaar/ Danger/ 

Ingozi”).  

 

4.4.2 (g) “Remote” (Aniel Botha) 

Die gedig “Remote” van Aniel Botha verskyn in haar debuutbundel Pirouette (2012). Dit 

sluit aan by “kantoormasjien” (Hein Viljoen) en “Gevaar/ Danger/ Ingozi” (Martina Klopper) 

in terme van die tegnomorfiese uitbeelding van mens-masjien-verhoudinge. In die Botha-

gedig word masjinale eienskappe weereens aan die mens toegeken soos blyk uit reël 1-4: 

  

Die pa lê voor die TV, 

 sy flatscreen-oë starend 

 na akteurs soos vissies 

 in ’n fosfor-akwarium. 
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Die verwysing na “sy flatscreen-oë” dui op tegnomorfisering en dat die obsessiewe 

televisiekyker, self deur sy konstante interaksie met die televisie, masjinale eienskappe 

verkry. Verder veroorsaak die televisie luiheid (“Hy hoef nie te dink nie ”) en verveling 

(“afgetrokke hoe sy vismond/oop en toe oop en toe gaan”).  

 

Dit hou ook negatiewe gevolge vir menslike kommunikasie en interpersoonlike verhoudinge 

in: “Hy skree op die ma uit sy La-Z-Boy.” In dié opsig is dit ironies dat die televisiekyker se 

vrou juis die televisieafstandbeheer gebruik as ’n manier om met haar man te kommunikeer: 

 

 Sy draai die volume af, kyk  

 afgetrokke hoe sy vismond 

 oop en toe oop en toe gaan 

 sonder om iets te sê. 

 

Haar poging tot sinvolle kommunikasie met haar man misluk egter. Haar onmag (asook dié 

van tegnologie) en die totale disintegrasie van menslike kommunikasie word in die slotstrofe 

beklemtoon: 

 

Dan skakel sy maar die TV af,  

trek die muurprop uit,  

gooi die remote stukkend  

teen die dowwe akwariumruit. 

 

Die masjien kan nie aan die mens se begeertes of behoeftes voldoen nie wat tot teleurstelling 

en frustrasie lei: “Sy channel-hop ’n rukkie, maar/vanaand is 7de Laan se stories saai”.  

 

Die slotstrofe dui verder op die vernietiging van die mens-masjien-verhouding. Dit is 

duidelik dat die vrou nie langer enige verhouding met masjiene in stand wil hou nie: “trek die 

muurprop uit,/gooi die remote stukkend”. Die vrou kan slegs deur futiele pogings die 

destruktiewe verbintenis met die televisie probeer ophef, maar die volledige integrasie tussen 

mens en masjien (en die negatiewe gevolge hiervan) het reeds plaasgevind.  

 

Die vrou se man is reeds ’n masjien (en nie meer ’n mens nie) moontlik weens sy konstante 

interaksie met die masjien (televisie). Dit verklaar ook waarom die vrou (wat nie 
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tegnomorfies uitgebeeld word nie) nie daarin slaag om met haar man te kommunikeer nie en 

sy so gefrustreerd is. Haar frustrasie sluit aan by die kommunikasiegapings wat die masjien 

(televisie) tussen die man en vrou veroorsaak (ook aangedui deur die titel “Remote”). 

 

Ironies gesproke het die vrou dus ’n waardelose verhouding met twee masjiene – haar man 

wat ’n masjien geword het én die televisie wat ’n masjien bly. Dit impliseer dat die vrou ook 

probeer om die verhouding met haar man te verbreek en nie slegs met die televisie nie. In dié 

opsig sluit die voorlaaste reël (“gooi die remote stukkend”) aan by die agtste reël: “hy werk 

met remote control.” Dié reël kan tegelyk na die man én die televisie verwys. Die slim 

gebruik van die voornaamwoord “hy” asook die sintaktiese meerduidigheid sluit hierby aan.  

 

Daar is reeds vroeër gesê dat tegnomorfisering (die man verkry masjinale eienskappe) in die 

gedig ter sprake is, maar die antropomorfiese uitbeelding van die televisie is ook ter sprake. 

Dit is egter die afwisselende antropomorfiese én tegnomorfiese uitbeeldings in dieselfde 

versreëls (en die grootste gedeelte van die gedig) wat opval. Hierdie afwisselende 

uitbeeldings word bewerkstellig deur sintaktiese meerduidigheid en woordspel. In reël 7-9 is 

goeie voorbeelde van afwisselende antropomorfiese en tegnomorfiese representasies:  

 

Hy hoef nie te dink nie – 

hy werk met remote control. 

Sy skottel vang net drie kanale op: 

 

Hierdie drie reëls verwys afwisselend na die mens (televisiekyker) wat tegnomorfies 

uitgebeeld word (“hy werk met remote control”) en die masjien (televisie) wat 

antropomorfies uitgebeeld word (“Hy hoef nie te dink nie”). Terseldertyd is daar geen 

onderskeid te tref tussen die televisiekyker en die televisie nie, want die voornaamwoorde 

“hy” en “sy” verwys na beide. Verder is die eienskappe wat benoem word op beide van 

toepassing. 

 

Die tegnomorfiese uitbeelding van die mens-masjien-verhouding in “Remote” sluit aan by 

“kantoormasjien” en “Gevaar / Danger / Ingozi”. Dit dui op ’n verskuiwing van 

antropomorfiese na tegnomorfiese representasies van mens-masjien-verhoudinge in die 

Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012.  
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Tog verskil die representasie in “Remote” in baie opsigte van “kantoormasjien” en “Gevaar/ 

Danger/ Ingozi”. In laasgenoemde gedigte beklemtoon tegnomorfiese representasies die 

opheffing van onderskeide tussen mens en masjien. In dié opsig is sterk aanduidings van 

geïntegreerde verhoudings tussen mens en masjien aanwesig. In “Remote” dui die 

tegnomorfiese uitbeelding van die televisiekyker ook op integrasie tussen mens en masjien, 

alhoewel die fokus op die negatiewe en destruktiewe invloed van hierdie integrasie val.  

 

In “Remote” wend die mens futiele pogings aan om hierdie integrasie op te hef. Dit verskil 

radikaal van “kantoormasjien” en “Gevaar/ Danger/ Ingozi” waarin nie sprake is van pogings 

om die integrasie tussen mens en masjien ongedaan te maak nie. In beide gedigte dui die 

mens se transformasie na masjien juis op bemagtiging en nuwe moontlikhede van belewing. 

Verder word die uitbeeldings van mens-masjien-verhoudinge nie deur vrees, teleurstelling en 

antagonisme gekenmerk nie. In teenstelling sluit “Remote” meer aan by “ode aan my 

televisie”, “Die reus van IBM” en “Kuberkomponis”, omdat die representasies van mens-

masjien-verhoudinge in dié gedigte ook op antagonisme, vrees en teleurstelling dui.  

 

’n Verdere ooreenkoms tussen hierdie gedigte en “Remote” is die uitbeelding van die masjien 

as ’n vernietiger van menslikheid. Dit is veral op “ode aan my televisie” van toepassing waar 

die televisie ook ’n destruktiewe mag in die voorstedelike huis verteenwoordig. 

 

In “ode aan my televisie” word die masjien op ’n antropomorfiese en monsteragtige wyse 

uitgebeeld, terwyl die mens (televisiekyker) in “Remote” op ’n tegnomorfiese wyse 

uitgebeeld word. In beide gevalle beklemtoon hierdie onderskeie representasies die negatiewe 

invloed van masjiene op die menslike bestaan.  

 

Die tegnomorfiese representasie van die televisiekyker in “Remote” dui egter op integrasie 

tussen mens en masjien, terwyl die antropomorfiese representasie van die masjien (televisie) 

in “ode aan my televisie” op ’n teenoorgestelde wyse die teenstellings tussen mens en 

masjien aandui.  

 

Op ’n teenoorgestelde wyse slaag die televisiekyker in “ode aan my televisie” wel daarin om 

sy interaksie met die televisie te verbreek om sodoende die destruktiewe mag van die 

televisie vry te spring. ’n Moontlike rede hiervoor is dat sy verhouding met die masjien van 

korte duur is. Hy is nie soos die televisiekyker in “Remote” toenemend blootgestel aan die 
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masjien nie en kon derhalwe ook nie tot masjien transformeer of ’n meer geassimileerde 

verhouding met die masjien hê nie.  

 

4.4.3 Bevindings 

In die voorafgaande teksanalitiese verkenning (afdeling 4.4.2) is gefokus op representasies 

van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012.  

 

Die teksanalitiese fokus het geval op eienskappe, dimensies, verskille, ooreenkomste en 

verskuiwings soos vergestalt in geselekteerde gedigte. In dié opsig is nie slegs gefokus op 

representasies op sigself nie, maar is hieruit ook afleidings gemaak oor mens-masjien-

verhoudinge in die Afrikaanse poësie. Ten opsigte van teksanalitiese afleidings oor beide 

aspekte kan enkele kernbevindings nou geformuleer word.  

 

Die representasies van mens-masjien-verhoudinge vanaf 1990 tot 1999 beklemtoon pertinent 

die negatiewe, destruktiewe en ontwrigtende invloed van masjiene op die menslike bestaan. 

In dié opsig vind ’n verskuiwing van eendimensionele vrees, paranoia en antagonisme na die 

uitbeelding van meer gematigde mens-masjien-verhoudinge plaas. Dié verhoudinge word 

gekenmerk deur aanvaarding van die veranderinge wat masjiene bewerkstellig het, maar dit 

dui ook op teleurstelling, ontnugtering en ’n rasionele bewustheid van tegnologiese 

beperkinge.  

 

In die representasies ná 2000 word veel minder gefokus op die negatiewe invloed van 

masjiene. Representasies in die periode 2000 tot 2012 dui op meer komplekse, verwikkelde 

en meerdimensionele mens-masjien-verhoudings as die voorafgaande periode (1990 tot 

1999). 

 

In die representasies ná 2000 val die fokus op die volledige integrasie tussen mens en 

masjien, waar die mens tot masjien transformeer en die wêreld as ’n masjien beleef. 

Representasies vanaf 1990 tot 1999 dui op ’n vervaging van grense en onderskeide tussen 

mens en masjien, maar die totale opheffing van grense is eers in representasies ná 2000 

aantoonbaar. In dié opsig word die volledige integrasie tussen mens en masjien nie in alle 

gevalle positief uitgebeeld nie. Daar is selfs aanduidings dat die volledige integrasie tussen 

mens en masjien vernietigende gevolge vir menslikheid inhou en dat dit futiel is om die 

integrasie tussen mens en masjien ongedaan te maak.  
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Antropomorfisme is ’n prominente kenmerk van die representasies van mens-masjien-

verhoudinge vanaf 1990 tot 1999. Masjiene word op ’n redelik onverwikkelde wyse as 

monsteragtige en bose indringers uitgebeeld wat die eendimensionele onderskeid tussen mens 

en masjien beklemtoon. Tegnomorfiese representasies is afwesig vanaf 1990 tot 1999. Dit is 

anders gestel in die poësie ná 2000 waar tegnomorfiese representasies ’n oorheersende 

gegewe is. Verder is antropomorfiese uitbeeldings meer verwikkeld in vergelyking met 

uitbeeldings vóór 2000. Verder val die fokus ná 2000 nie uitsluitlik op antropomorfisme nie, 

maar op die jukstaponering en integrasie van antropomorfisme en tegnomorfisme. Dit sluit 

direk aan by die volledige integrasie tussen mens en masjien, die vervaging van onderskeide 

en die mens se transformasie tot masjien wat uitbeeldings ná 2000 kenmerk.  

 

Verder is die verskuiwing van antropomorfisme na tegnomorfisme een van die belangrikste 

verskuiwings in die representasie van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie 

vanaf 1990 tot 2012. Dit sluit aan by ’n verbandhoudende ontwikkeling van aanvanklike 

antagonisme na geleidelike aanvaarding tot volledige integrasie. 

 

’n Duidelike verband bestaan tussen tegnologiese ontwikkeling (ook mense se reaksies op en 

gebruik van tegnologie) en die representasies van mens-masjien-verhoudinge in die 

Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012.  

 

Die representasies van mens-masjien-verhoudinge vanaf 1990 tot 2000 is gevarieerd en 

getuig van klemverskuiwings, aansluitings en bevestigings binne dieselfde periode en tussen 

die periodes vóór (1990 tot 1999) en ná (2000 tot 2012) die millenniumwending. Dit sluit aan 

by die geskakeerde, meerdimensionele en veranderlike aard van mens-masjien-verhoudinge 

wat telkens deur die representasies beklemtoon word. 

 

4.5 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is enkele literêr-historiese en tematiese manifestasies van tegnologiese 

objekte in die Afrikaanse poësie vóór 1990 kortliks bespreek. Alhoewel dié manifestasies 

buite die bestek van hierdie studie val, het dit ’n relevante grondslag gebied vir die 

verkenning van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan in die Afrikaanse 

poësie vanaf 1990 tot 2012.  
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Verder is die eienskappe, dimensies, ooreenkomste en verskille van mens-masjien-

verhoudinge én die verwante representasies hievan in geselekteerde Afrikaanse gedigte 

geïdentifiseer. Voortspruitend uit spesifieke teksanalitiese afleidings hieroor is ’n aantal 

kernbevindings gemaak oor verskuiwings, ooreenkomste en verskille in terme van mens-

masjien-verhoudinge én die representasies hiervan vóór die millenniumwending (1990 tot 

1999) teenoor (in vergelyking met) ná die millenniumwending (2000 tot 2012). 

  



Hoofstuk 5: Rolle en metaforiese betekenisse van 
 digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing 
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5 Hoofstuk 5: Rolle en metaforiese betekenisse van 

digitale tegnologie in posthumane subjekte se 

belewing van liefde en seks 

 

5.1 Inleiding 
In die vorige hoofstuk is ’n aantal teksanalitiese afleidings en kernbevindings gemaak oor die 

eienskappe en dimensies van mens-masjien-verhoudinge (en die representasies hiervan) in 

die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. Een van die kernbevindings is dat die 

representasies vanaf 2000 tot 2012 dui op meer komplekse, verwikkelde en 

meerdimensionele mens-masjien-verhoudinge.  

 

Digitale tegnologie soos selfone, rekenaars, webkameras, die Internet en sosiale media is ’n 

integrale deel van dié kompleksiteit. In die volgende drie hoofstukke val die fokus op 

verbande tussen digitale tegnologie en drie belewingsdimensies, naamlik liefde en seks, 

spiritualiteit en die dood.  

 

Dié dimensies vloei voort uit die uitgebreide data-analise van Afrikaanse digbundels vanaf 

1990 tot 2012 (sien Hoofstuk 3, afdeling 3.4). In die volgende drie hoofstukke is die visier 

veral op die verkenning van rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die 

vermelde belewingsdimensies. 

 

Die fokus in hierdie hoofstuk val op die rolle en metaforiese betekenisse van digitale 

tegnologie in posthumane subjekte se belewing van seks en liefde. Die literêre manifestasie 

hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte ná die millenniumwending (2000–2012) sal 

ondersoek word.  

 

Die doel is om deur teksgerigte analise die verskillende rolle en metaforiese betekenisse van 

digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van seks en liefde te beskryf. Die 

uitgebreide data-analise het nie slegs tot die identifisering van die belangrikste 

belewingsdimensies gelei nie, maar het ook ’n belangrike invloed op die seleksie van gedigte 

uitgeoefen. Op grond van die data-analise is bevind dat digitale tegnologie oorwegend met 

lesbiese en manlike gay seksualiteit en liefdesbelewing in verband gebring word. Dit verklaar 
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die afgebakende teksanalitiese fokus op lesbiese en manlike gay seksualiteit en 

liefdesbelewing in hierdie hoofstuk.  

 

Meer spesifiek word in die hoofstuk aandag gegee aan geselekteerde gedigte van drie 

Afrikaanse digters, naamlik Joan Hambidge, Johann de Lange en Fourie Botha. Die data-

analise het aangetoon dat verbande tussen digitale tegnologie en die belewing van seks en 

liefde die mees prominente rol in hul poësie speel.  

 

Ihde (1990; 2002) se filosofie van tegnologie (vergelyk Hoofstuk 2, afdeling 2.2.2) en die rol 

wat tegnologie in verhouding tot die mens se belewing van sy leefwêreld speel, is belangrik. 

Twee van die drie mens-tegnologieverhoudinge wat Ihde (1990:72) identifiseer, naamlik 

beliggamingsverhoudinge en hermeneutiese verhoudinge, is van toepassing op die 

bemiddelingsrol van tegnologie. In dié opsig hou belewing van seks en liefde in die digitale 

wêreld dikwels verband met tegnologiese bemiddeling. 

 

 In dié opsig is Ihde (1990:72) se beliggamingsverhouding tussen mens en masjien relevant, 

omdat dit ’n manier vooropstel waardeur die mens-as-liggaam via tegnologie sy omgewing 

beleef. Veral van belang is die vereistes wat Ihde (1990:75) vir beliggaming voorhou. Die 

totale “deursigtigheid” van die tegnologie is nodig om totale beliggaming te bewerkstellig, 

maar die mens se begeerte na beliggaming is egter teenstrydig:  

 

I desire the face-to-face that I would experience without technology [...] The other 

side is the desire to have the power, the transformation that the technology makes 

available (Ihde, 1990:75).  

 

5.2 Teksanalitiese fokus op geselekteerde gedigte 
Vervolgens sal geselekteerde gedigte van Joan Hambidge, Johann de Lange en Fourie Botha 

geanaliseer word. Die doel hiervan is om die verskillende rolle en metaforiese betekenisse 

van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van seks en liefde te beskryf. Die 

volgende gedigte sal bespreek word: “‘Liefde’ in die kuberruimte”, “Elke huis het sy kruis” 

en “Afskeid en vertrek” van Joan Hambidge; “The loneliness of the long-distance shooter” 

van Johann de Lange; en “No photography allowed”, “Lonely connect” en “Flirt4free.com” 

van Fourie Botha.  
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5.2.1 Joan Hambidge 

Die tegnologietematiek en die ontginning van tegnologiese metafore bekleë sedert die 

verskyning van Ruggespraak (2002) ’n prominente rol in Hambidge se poësie (sien 

addendum vir ’n volledige lys van voorbeeldgedigte). Liebenberg (2009:6) noem in ’n 

resensie van Vuurwiel dat vele verwysings na moderne kommunikasie in die bundel voorkom 

en dat tegnologie miskien so “kwistig aangewend” word in ’n “poging om [die] 

onomkeerbare verlies te oorbrug”. Dié opmerking van Liebenberg (2009:6) is van belang 

omdat duidelike en deurlopende skakels tussen digitale tegnologie en liefdesverlies (in 

sommige gevalle ook digterskap) in Hambidge se poësie ná 2002 voorkom.  

 

5.2.1 (a) “‘Liefde’ in die kuberruimte”  

Hambidge se gedig “‘Liefde’ in die kuberruimte” (61) wat in Ruggespraak (2002) verskyn, 

handel oor e-posboodskappe tussen geliefdes en elektroniese kettingkommunikasie. 

 

Die spreker verwys in die eerste reël na die “legio” moontlikhede wat die Internet aan 

gebruikers bied om liefdesverbintenisse aan te knoop en hul gevoelens te verwoord: 

 

Die moontlikhede van liefde verklaar 

oor die internet blyk legio te wees. 

met die ontmoeting ’n nommer @ 

wat ruimte, plek bedui. Dan 

volg die boodskappe van verhulde begeerte, 

spel, voorgee. Of die eerste boodskap 

word teruggestuur met ’n return to sender; 

selfs redes verstrek: die nommer bestaan nie 

of een van die dele van die nommer is verkeerd. 

 

Die feit dat die kuberruimte en die Internet nie aan tyd en ruimte gebonde is nie lei tot 

makliker en vinniger kommunikasie. Verder is die moontlikhede ontelbaar, omdat die begin 

en die einde van die kuberruimte nie bepaal kan word nie. In die kuberruimte het geliefdes  

meer keuses oor hoe hulle op liefdesboodskappe wil reageer soos blyk uit “return to sender”, 

“forward” en “Delete”. Die anonieme en gesiglose aard van die Internet stel geliefdes in staat 

om hul liefdesboodskappe te manipuleer en onder valse voorwendsels met ander te 

kommunikeer: “volg die boodskappe van verhulde begeerte, spel, voorgee.” 
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In “‘Liefde’ in die kuberruimte” ken die spreker verskillende metaforiese 

betekenismoontlikhede aan die kuberruimte toe. Die belangrikste is dat dit as metafoor dien 

vir die wankommunikasie in en gesplete aard van moderne liefdesverhoudings. In dié opsig is 

die verwysing na “return to sender” én die redes waarom die potensiële geliefde se nommer 

(Internetadres) onbeskikbaar is van belang. Die spreker se potensiële geliefde het bes 

moontlik ’n vals Internetadres (e-posadres) verskaf wat aandui dat sy nie in ’n verhouding 

belangstel nie. Met ander woorde, die Internet bied ruim moontlikhede om 

liefdesverbintenisse aan te knoop, maar stel mense terselfdertyd in staat om dié verbintenisse 

moeiteloos te beëindig.  

 

Die ander moontlikheid is dat die spreker se liefdesboodskap verstrik raak in digitale 

kettingkommunikasie soos uit reël 10-14 afgelei kan word: 

 

Erger nog: een van die aangesprokenes 

stuur dit moontlik aan na ’n ander leser 

wat op sig beurt weer die boodskap forward 

sodat die liefdesverklaring vermenigvuldig 

word in sy banale onprivaatheid. 

 

Hierdeur word die spreker se “verhulde begeerte” genadeloos oopgevlek. Dit word iets 

waartoe almal toegang het en na goeddunke kan manipuleer. Dit veroorsaak dat die spreker 

se “liefdesverklaring” weens duplisering en hersirkulering tot ’n groot mate betekenisloos 

word. Die banaliteit van dié soort Internetboodskappe laat die spreker twyfel oor die 

verhouding met haar geliefde: 

 

 En jy? Delete jy my boodskappe? 

 Lees jy meer in as wat ek wou oordra? 

 

Die spreker word algaande meer paranoïes oor wie toegang tot haar “liefdesverklaring” het. 

In reël 19 opper die spreker die moontlikheid dat dit selfs deur “buitenissige wesens” 

onderskep kan word.  

 

In reël 17-21 word die onpeilbare aard van die liefde en die onoorbrugbare kloof tussen 

geliefdes metafories deur die kuberruimte voorgestel: 
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Of beweeg die liefdesverklaring iewers  

tussen Mars en onbetrede ruimtes 

waar buitenissige wesens hul vergaap  

aan aardlinge se onblusbare begeerte tot begrip 

en ervaring van hunkerend gesplete wees? 

 

Die liefde is dus soos die kuberruimte ’n liminale ruimte waarin die spreker nie kan verseker 

of beheer dat haar liefdesboodskap wel sy eindbestemming bereik nie.  

 

In “‘Liefde’ in die kuberruimte” is die bemiddelingsrol van digitale tegnologie paradoksaal 

van aard. Dit bied ’n “legio” moontlikhede om liefdesverklarings oor te dra, maar dit stel 

geliefdes ook in staat om boodskappe uit te wis of onnadenkend rond te stuur. Verder kan die 

spreker haar “onblusbare begeerte” via digitale tegnologie makliker en vinniger aan geliefdes 

kommunikeer, maar digitale bemiddeling kan nie geliefdes se hunkering en gespletenheid 

ongedaan maak nie. Inteendeel, op metaforiese vlak versterk die kuberruimte juis die spreker 

se hunkerende en gesplete liefdeservaring.  

 

Die woord “liefde” in die titel word tussen aanhalingstekens geskryf wat die kunsmatigheid 

en voorlopigheid van digitale liefdesverhoudings benadruk. Tersefdertyd sluit dit aan by die 

spreker se relativerende perspektief op die liefde. Die gebreke van digitale tegnologie word 

gelykgestel aan die gefragmenteerde aard van menslike liefdesverhoudings. Die spreker 

fokus juis op digitale stoornisse soos wankommunikasie, manipulering en waardelose 

hersirkulasie om die liefde in sy geheel te relativeer. Die gedig wys op die verruimende én 

beperkende moontlikhede van digitale tegnologie in die liefdesbelewing van die posthumane 

subjek.  

 

5.2.1 (b) “Elke huis het sy kruis” 

In Hambidge se gedig “Elke huis het sy kruis” (42) wat in Ruggespraak (2002) verskyn, 

handel dit ook oor die belewing van liefde in ’n digitale leefwêreld. Die gedigtitel verwys na 

die uitdrukking “Elke huis het sy kruis” wat beklemtoon dat die spreker met ’n huishoudelike  

beproewing of soort lyding worstel.  
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In die eerste strofe word die spreker ongetwyfeld deur haar geliefde verwyt en hulle maak 

rusie: 

 

Jy staan voor die skottelgoedmasjien 

en pak jou verwyte een vir een in: 

“Jy verneder my,” sis jy. 

“Jou ewige flirtasies hang my die keel uit.” 

 

Die spreker skryf aanvanklik die struweling toe aan “misverstand, verwyt en jaloesie”. Sy 

voel vasgekeer in die huishoudelike realiteit waarin sy haar bevind soos uit reël 15 blyk: “Ek 

stik in hierdie kitchen-sink-realisme”. Dit is opvallend dat die spreker haar huishoudelike 

konflik en verhoudingstres deur tegnologiese toestelle verbeeld. Huishoudelike toestelle soos 

die skottelgoedwasser, wasmasjien, stofsuier, ketel en “creepy-crawly” tree op as 

medespelers en afleiers in die huishoudelike verhoudingsdrama wat die spreker beskryf. Dit 

dien verder as metafore vir die spanning en verhoudingskonflik wat tussen die spreker en 

haar geliefde bestaan soos blyk uit reël 5-9:  

 

 Jy ruk my klere uit my oorvol tas 

 en gooi my duur Lacoste-hemde 

 in jou wasmasjien gepak met rusies. 

 Later slurp die Rowenta 

 Ook misverstand, verwyt en jaloesie op. 

 

In die gedig word masjiene op ’n monsteragtige wyse uitgebeeld. Deurlopend word  dierlike 

en monsteragtige eienskappe aan masjiene soos die skottelgoedwasser, stofsuier, ketel en 

creepy-crawly toegeken. In dié verband dien die volgende as goeie voorbeelde: “Later slurp 

die Rowenta” (reël 8) en “Die ketel sis saam.” (reël 11).  

 

’n Verdere voorbeeld hiervan is in reël 14 ter sprake as die spreker haar spanningsvolle 

verhouding metafories gelykstel aan “die creepy-crawly” wat as “’n blou, bedreigende 

anakonda” beskryf word. Die slim woordspel in “creepy-crawly” en die idee van verstrikking 

wat die anakondabeeld oproep, beklemtoon verder die destruktiewe liefdesverhouding.  



123 

Eers in reël 24 word dit duidelik dat digterskap die hoofoorsaak is van die 

verhoudingskonflik wat die spreker ervaar. Sy verwys na haar digterskap as “hierdie ding” en 

vergelyk dit ook met huishoudelike toestelle: 

 

soos ’n reinigende skottelgoedmasjien, 

nee, eerder draaiende, tuimelende wasmasjien, 

suigende blasende lawaaiende stofsuier, 

elektriese kortsluiting. 

 

In dié reëls fokus die spreker op die eienskappe en handelinge van tegnologiese toestelle. Dit 

blyk uit beskrywings soos “reinigende”, “draaiende”, “tuimelende” en “lawaaiende”. Dié 

eienskappe dui metafories ook op die chaotiese en ontwrigtende aard van digterskap. Die 

verwysing na “elektriese kortsluiting” is in dié opsig ’n metafoor vir die digter-spreker se 

emosionele intensiteit.   

 

In die derde strofe verwys die spreker na die digter (haarself) as iemand met ’n “Januskop”. 

Sy kyk terug na die verlede soos beklemtoon deur die Janusfiguur wat gelykertyd na die 

toekoms en die verlede kon kyk. Die tweeledigheid van die digter met ’n Januskop word as 

volg deur die spreker aangedui: 

 

enersyds betrokke geliefde; 

andersyds verwyderde skriba. 

 

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie gedig tematies aansluit by gedigte van Antjie 

Krog in spesifiek die bundels Otters in bronslaai (1981) (byvoorbeeld “weer eens” [38] en 

“met hulle is ek” [41]) en Lady Anne (1989) (byvoorbeeld “ma sal laat wees” [73]). Elisabeth 

Eybers se “Digteres as huisvrou” (Einder, 1977:29) praat ook mee en dit is duidelik dat 

Hambidge by die gevestigde tradisie in die Afrikaanse poësie aansluit waarin die konflik 

tussen digterskap en die huishoudelike rol van die digteres figureer.  

 

Die stryd tussen die spreker-digter as lojale liefdesgenoot én optekenaar van die 

liefdeservaring is ’n tema wat deurgaans in Hambidge se oeuvre aanwesig is. Goeie 

voorbeelde is onder meer “Afskeid en vertrek” (60) en “Die leser (Edms.) Bpk)” (128) in En 

skielik is dit aand (2005). 
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In “Elke huis het sy kruis” is die spreker se geliefde verontwaardig en verneder, omdat die 

spreker private en waarskynlik intieme inligting oor hulle verhouding in haar gedigte uitlap. 

Die spreker is ontnugter wanneer die liefdesverhouding verbreek word soos reël 16-17 

aantoon:  

 

verwonderd oor hoeveel misverstande, 

verwyte daar tussen ons lê 

 

Sy neem egter as “verwyderde skriba” die rol van die afstandelike digter aan. Die situasie is 

ironies omdat die spreker op ’n aktiewe wyse betrokke moet wees by die liefdeservaring, 

maar uiteindelik haarself in ’n afstandelike posisie moet bevind om oor die liefdeservaring te 

kan dig. 

 

In die gedig val die fokus nie op die bemiddelingsrol van tegnologie in die liefdesbelewing 

van die posthumane subjek nie. Die metaforiese betekenisse van tegnologie is wel hier van 

belang. Dit aksentueer die verhoudingskonflik tussen die spreker en haar geliefde en dui op 

die chaotiese binnewêreld van die digter.  

 

5.2.1 (c) “Afskeid en vertrek” 

Die gedig “Afskeid en vertrek” (60) wat in die bundel En skielik is dit aand (2005) verskyn, 

handel oor die geskiedenis en onafwendbare einde van ’n liefdesverhouding. Die spreker se 

liefdesbelewing is in ’n tegnologies bemiddelde leefwêreld gesitueer soos afgelei kan word 

uit die talle verwysings na digitale tegnologie: “Outlook Express”, “Hewlett Packard”, 

“internetkafee” en “kuberruim”.  

 

Die rol van digitale tegnologie in die liefdesbelewing van die spreker hou in die gedig sterk 

verband met die stoorvermoë van rekenaars. In die gedig dien rekenaars en e-pos as metafore 

vir die verhoudingsgeskiedenis van die spreker. Haar verhouding is beëindig en die 

geskiedenis daarvan is op haar skootrekenaar gestoor soos uit die eerste vyf versreëls blyk: 
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Die geskiedenis van ons verhouding 

– begin-middel-einde: einde-middel-begin – 

staan opgeteken in my Outlook Express 

met 4000 boodskappe – dank vader vir Hewlett Packard 

se uitsonderlike geheue.  

 

Rekenaartegnologie se vermoë om op te teken, te argiveer en uit te wis is ’n herhalende 

motief in Hambidge se oeuvre wat tematies skakel met die skryfproses en liefdesbelewing.  

 

Digitale tegnologie bied aan die spreker ’n aantal moontlikhede om die verlange na haar 

geliefde te verklaar. In dié verband verwys die spreker hoe sy “’n lugboodskap via MWEB 

vir die geliefde aanstuur” en vanaf Singapoer “’n foto/per e-pos” aan die geliefde versend. 

Verder funksioneer die kuberruim as opvangsruimte vir die spreker se verlange: “Verlange op 

soveel maniere opgevang, versend in die kuberruim.”  

 

Alhoewel digitale tegnologie verlange kan “opvang” en die spreker bemagtig om haar 

verlange te kommunikeer, kan dit nie verlange en liefdesverlies oorbrug nie. Die verklaring 

en verwoording van verlange, maak nie die hunkering na die geliefde ongedaan nie. Dié 

gebrek word in die volgende reël beklemtoon: “Liefde glo eenmaal verklaar, bly voortleef. 

Nes e-pos eenmaal gestuur.” Die spreker impliseer hiermee dat haar liefdesverklarings net 

soos versende e-pos nie teruggeroep kan word nie. Na die beëindiging van haar verhouding 

word haar liefdesverklarings nes die e-pos op haar rekenaar gestoor.  

 

Die ontoereikenheid van moderne liefdesverhoudings, tegnologie en die digkuns word in die 

laaste drie reëls saamgesnoer: 

 

Poskaarte, briewe het plek gemaak vir die efemere, onmiddellike kuberskrif. 

Die epos van ons verhouding? Soos in epiese gang? 

Heftig, vinnig, dringend, kortstondig, bloedig. Soos in Hiroshima, mon amour. 

 

Die verwysing na “kuberskrif” is funksioneel om die gebrekkige en onbevredigende aard van 

digitale kommunikasie aan te dui. Dit dien terselfdertyd as metafoor vir haar gebrekkige en 

kortstondige liefdesverhouding. In dié opsig is die intertekstuele verwysing na die film 
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Hiroshima, mon amour (1959) deur die Franse regisseur Alain Resnais funksioneel, omdat dit 

tematies verband hou met die spreker se mislukte liefdesverhouding.   

 

Dit is nie net moderne liefdesverhoudings wat metafories aan tegnologie verbind word nie, 

maar ook die beoefening van poësie. In dié verband is dit belangrik om te let op die 

woordspel tussen epos en e-pos in die tweedelaaste reël wat digterskap en tegnologie binne 

die tematiese konteks van liefdesverhoudings aan mekaar koppel.  

 

Dit beklemtoon die kontras tussen langer (epos) en korter (e-pos) diskoerse. Dit laat die klem 

val op ’n aantal verskuiwings wat tegnologie veroorsaak in terme van digterskap, menslike 

kommunikasie en liefdesverhoudings. Nuwer tegnologie (soos e-pos) vervang gewoon ouer 

kommunikasiemedia soos poskaarte en briewe. Dit verander ook digterlike werkwyses op so 

’n wyse dat digters nie meer liefdestematiek in die vorm van gevestigde digsoorte soos die 

epos verwoord nie, maar hulself nou op “kuberskrif” verlaat.  

 

Die vertwyfeling wat bestaan oor die relevansie van klassieke vorme word in die 

tweedelaaste versreël deur twee vraagsinne aangetoon: “Die epos van ons verhouding? Soos 

in epiese gang?” Die spreker suggereer deur hierdie vraagstellings dat haar verhouding (en 

die uiteindelike beëindiging hiervan), digterskap en die tegnologie wat sy gebruik om 

liefdeservarings te verwoord geensins epies van aard is nie. In die digitale wêreld waarin sy 

haar bevind, is liefde en digterskap eerder “Heftig, vinnig, dringend, kortstondig, bloedig.” 

Hiermee stel die spreker opnuut die eienskappe van digitale kommunikasie gelyk aan die aard 

van haar liefdesverhoudings.   

 

In dié opsig lê die spreker ook verbande met die film Hiroshima, mon amour wat gekenmerk 

word deur ’n reeks kort terugflitse na die verlede, die onbetroubaarheid en gefragmenteerde 

aard van geheue en ’n nie-liniêre storielyn. In die laaste opsig is in die slotreël sprake van ’n 

verband tussen die spreker se liefdesgeskiedenis en val van die atoombom in 1945 op 

Hiroshima teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog.  

 

5.2.2 Johann de Lange 

In Johann de Lange se poësie-oeuvre staan die rol van digitale tegnologie in seksuele 

belewing nie los van De Lange se spesifieke inslag tot gay seksualiteit nie. Rakende sy 
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uitbeeldings en tematiese verkennings van gay seksualiteit bestaan daar egter geen konsensus 

nie.  

 

Hambidge (2011:18) noem dat De Lange dikwels verkeerdelik getipeer word as uitsluitlik ’n 

gay digter: 

De Lange het van die sterkste verse oor hierdie tema in Afrikaans gelewer (veral in 

Nagsweet), maar hy het ’n Januskant. Hy is sowel cruiser as besinger van die 

skoonheid. Die wêreld-van-die-digkuns word ’n metafoor om die werklike lewe te 

beskryf: iets wat regdeur die oeuvre loop.  

  

Crous (2010a:4) is van mening dat De Lange bekend is as Afrikaans se openhartigste digter 

oor gay seksualiteit, maar dat daar oor hierdie aspek van sy poësie nie ooreenstemming 

bestaan nie.  

 

Verder ontvang De Lange van die felste kritiek oor die spesifieke wyse waarop hy gay 

seksualiteit ontgin. In dié opsig verwys Grové (1995:8) na Afdeling IV van Wordende naak 

(1990) wat hoofsaaklik op die liggaamlike afgestem is as ’n afdeling wat “maklik in 

herhaling en opstapeling kan verloop (‘Met hulle is ek’) en ook nie altyd vry te pleit is van 

opsetlikheid en neulerigheid nie (‘Vertrek II’)”. Op dieselfde trant word die tegniek in 

Nagsweet (1991) deur Kannemeyer (2005:745) beskryf as neulerig: 

 

Basies beoefen De Lange hier ’n oppervlakkige indrukspoësie, ’n literêre voyeurisme 

wat ’n uiterlike skittering vertoon, maar nie ’n verborge geheim bevat nie en dikwels 

ook as gevolg van ’n verwarring in die beeldspraak die leser onbevredig laat.  

 

Vir Van Niekerk (1993:7) is die poëtiese objek by De Lange (Vleiswond, 1993) tot vervelens 

toe die homoërotiese ervaring: 

 

Want hierdie poësie is verder ook nog ’n verheerliking, sensasioneel en 

melodramaties, van ’n sekere sentimentele stereotipe van gay seksualiteit – naamlik 

die stereotipe van die immer cruisende, altyd loopse, eensame maar aantreklike 

jongeling wat van die een anonieme orgastiese ervaring na die ander tuimel, nooit 

versadig, altyd smagtend na die ewige, perfekte en volledig beskikbare manlike 

liggaam.  
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Beukes (2015:593) is dit nie eens met Van Niekerk (1993:7) se beskouing dat De Lange slegs 

oor die verheerliking van gay seksualiteit skryf nie, maar dat sy gedigte “’n oopskryf van ’n 

belewing van verlies, verganklikheid en droefheid” verteenwoordig wat juis “kenmerkend 

[is] van die (post-)moderne samelewing waarin die spreker homself bevind, asook ’n inskryf 

teen die weerloosheid [is] om sodoende die woord as durende (ge-)liefde te behou.” 

 

In De Lange se digkuns bestaan noue verwantskappe tussen die tematiese verkenning van 

erotiek, seksualiteit asook liggaamlikheid en verbrokkeling, onvolledigheid en 

onvervuldheid. Verlies, verbrokkeling en die bewustheid van tydelikheid is beskrywende 

kenmerke wat Hambidge (1991:7) uitlig in haar taksering van Nagsweet. Dié kenmerke is 

belangrike leitmotiewe in De Lange se poësie-oeuvre. 

 

In sy resensie van De Lange se bundel Stil punt van die aarde (2014), beskou Cochrane 

(2015:242) verlies as die belangrikste rede waarom De Lange sekere temas op ’n obsessiewe 

wyse ontgin. Dié temas word soos volg deur Cochrane (2015:242) aangedui: “digterskap, 

seks, liefde, toenadering tot die biologiese vader, gesprekke met literêre voorgangers en die 

dood.” Verder is dit van belang dat Cochrane (2015:242) dié temas as “pantsers” teen verlies 

beskou. Dit sluit aan by “die voortdurende spanning tussen vervulling en ontnugtering in De 

Lange se oeuvre” (Cochrane, 2015:242).  

 

Die tematiese aanbod en die digterlike werkwyse wat hierbo aangetoon is, sluit aan by die 

toenemende ontginning van digitale tegnologie binne die tematiese konteks van gay 

seksualiteit in De Lange se poësie.  

 

Die eerste voorbeelde van dié ontginning kom voor in sy bundel Vaarwel, my effens bevlekte 

held (2012). Dit lei tot tematiese verskuiwings in De Lange se homoërotiese poësie. Eerstens 

verskuif die belewing van manlike gay seksualiteit van reële openbare ruimtes soos toilette, 

kroeë en nagklubs na private virtuele ruimtes. Binne hierdie virtuele ruimtes word manlike 

gay seksualiteit bemiddel deur spesifieke vorme van digitale tegnologie. Tweedens vind 

seksuele belewing binne die digitale konteks nie op ’n materiële vlak plaas nie, maar handel 

dit meer oor gesimuleerde seksuele belewing. Dit sluit aan by die groter klem op outoërotiese 

ervarings. 
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Vervolgens sal die gedig “The loneliness of the long-distance shooter” uit Vaarwel, my effens 

bevlekte held (2012) geanaliseer word in terme van die rolle en metaforiese betekenisse van 

digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van gay seksualiteit. 

 

5.2.2 (a) “The loneliness of the long-distance shooter” 

Dié gedig handel oor ’n virtuele seksuele ontmoeting wat tussen die spreker en ’n jongman 

(“the long-distance shooter”) plaasvind. Die titel suggereer dat die twee deelnemers fisies en 

geografies verwyderd van mekaar is, alhoewel die woord “shooter” hier oor ’n tweeledige 

betekenis beskik.  

 

Eerstens verwys dit na die seksuele belewing wat via die digitale bemiddeling van ’n 

webkamera tussen die spreker en jongman plaasvind. Daar is geen fisieke kontak tussen die 

mans nie; hul seksuele belewing is afgestem op voyeurisme. Die jongman vertolk die 

seksuele fantasieë van die spreker deur spesifieke erotiese aksies voor ’n webkamera uit te 

voer. Op sy beurt neem die kyker (die spreker) dit ook via ’n webkamera op sy rekenaar of 

selfoon waar. Dus vind die seksuele interaksie regstreeks in reële tyd plaas.  

 

Die doelbewuste erotiese handelinge van die jongman en die prominente bemiddelingsrol van 

digitale tegnologie word deur die volgende verwysings beklemtoon: “sy linkerarm getatoeëer 

(pixelig/van die webkamera se lae resolusie)”, “& draai sy rug op die kamera-oog” en “Hy 

verstel die kamera, zoom in/& uit [...]” 

 

Tweedens verwys die woord “shooter” na orgasme en ejakulasie wat die uiteindelike doel en 

hoogtepunt is van die spreker se tegnofantasie en voyeurisme. Die jongman gebruik die 

verwagting om te ejakuleer as ’n strategie om die kyker (spreker) se voyeuristiese begeerte te 

verskerp soos blyk uit die volgende uitnodiging van die jongman: “[...] Wil jy my sien kom?” 

 

In die gedig fokus die uitbeelding op hoe digitale tegnologie nuwe moontlikhede van gay 

seksuele belewing skep. Die webkamera stel die spreker en jongman in staat om 

onmiddellike, moeitelose, vinnige en veiliger seks te beoefen. Kortom, digitale tegnologie 

skep die moontlikheid om seksuele fantasieë in praktyk uit te leef, sonder die beperkinge van 

realiteit. 

 



130 

Die seksuele fantasiespel vind in die privaatheid van huishoudelike ruimtes plaas. Derhalwe 

bestaan geen risiko vir moontlike openbaarmaking nie. Die anonimiteit wat die Internet bied 

en die feit dat die rekenaar afgeskakel kan word, skep ’n ideale ruimte vir ongehinderde 

beoefening van seksualiteit en erotiese fantasieë. Die fantasiespel word versterk deur die 

persepsie dat kuberseks nie “werklik” is nie, omdat geen fisieke interaksie plaasvind nie 

(Ross, 2005:345). 

 

Hierbenewens wys Ross (2005:344) op verdere moontlikhede wat digitale tegnologie vir 

seksuele belewing inhou:  

 

Sexual fantasies usually remain a solitary affair, culminating in daydreams or 

masturbation. Occasionally they may, with the discovery of a partner who has similar 

and reciprocal fantasies or the hiring a sex worker who is prepared to act them out, be 

mutual. As a marketplace for finding such mutuality, the internet is unmatched in its 

scope, unlimited by geography, time, or numbers in its catchment area.  

 

Die gedigmotto van Theodore Roethke, “The notion of emptiness generates passion”, is ’n 

belangrike kode in die gedig. Digitale tegnologie (webkamera en die Internet) stel die spreker 

in staat om sy eensaamheid op te hef deur die bemiddelde vervulling van sy onbereikbare 

fantasie. Anders gestel, kry die spreker onmiddellike en moeitevrye toegang tot die soort 

geïdealiseerde manlikheid wat hy begeer. Die afstandelike en anonieme aard van virtuele gay 

seks versterk juis die spreker se begeerte en word selfs ’n vereiste vir die skep van begeerte 

en fantasie.  

 

In die gedig is die spreker se fantasie spesifiek afgestem op die hibriede en hipermanlike 

cowboy-boerekryger-figuur. Die jongman voldoen in terme van kleredrag en liggaamsbou 

aan die spreker se verwagtinge soos afgelei kan word uit: “Hy stroop sy kakie af, sy fiks lyf”.  

 

Die bemiddeling van seksuele belewing deur digitale tegnologie laat grense tussen 

werklikheid en fantasie vervaag, want in ’n sekere sin verteenwoordig die kuberruim op ’n 

paradoksale wyse ’n onwerklike werklikheid. Dit is juis die vervaging en vervanging van 

realiteit wat sterk verband hou met die spreker se stereotipiese en fiktiewe projeksies op die 

jongman. Die spreker se voyeuristiese tegnofantasie strook nie noodwendig met die jongman 
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se werklike identiteitskonstruksie nie. Die geprojekteerde aard van die spreker se 

hipermanlike cowboyfantasie blyk uit die eerste vyf versreëls: 

 

Jong agterryer van die Swartberg, 

lenige lyf sonblond van dag lank 

in-die-saal-sit, die klem-&-los  

van daardie sitvlak hoe-ry- 

die-boere [...] 

 

Die jong aantreklike cowboy is ’n ikoniese beeld binne manlike homoërotiek en gay 

verbeelding soos Aucamp (2011:203) aantoon:  

 

Die romantiese verbeelding het sekere argetipes geskep, soos die matroos; die soldaat; 

die gevangene en sy teenbeeld, die polisieman; en dan natuurlik die cowboy, en nog 

gestaltes in “uniforms”. Binne die gay verbeelding raak hierdie argetipes soms 

verhewig tot die karikaturale toe. 

 

Sonnekus (2009: 37) beskou die 1970’s en 1980’s as die “gay ‘clone’ era”, ’n tydperk waarin 

gay mans hipermanlike style wat op ’n werkersklasestetika gebaseer is, aangeneem het. Dit 

was ’n poging om die stereotipiese uitbeelding van homoseksuele mans as flambojant en 

verwyfd omver te werp (vergelyk Cochrane, 2015:243). Die uiteinde was dat beelde van 

polisiemanne, konstruksiewerkers, soldate en cowboys sterk in gay visuele kultuur 

beklemtoon is: “[...]images of blue-collar masculinity, [...] have become mainstays of gay 

visual culture that still appear” (Sonnekus, 2009:37).  

 

Die verwysing na “Brokeback-hoed” is ’n intertekstuele verwysing na die rolprent Brokeback 

Mountain (2005) wat die spreker se cowboyfantasie verder beklemtoon. Die rolprent handel 

oor die geheime verhouding tussen twee Amerikaanse cowboys gedurende die 1960’s.  

 

Die tema van geheimhouding kom ook in reël 12 van die De Lange-gedig ter sprake: “(soos 

beloof per sms)”. Hieruit is dit duidelik dat die virtuele ontmoeting tussen die jongman en die 

spreker vóór die tyd per SMS (dus buite hoorafstand) gereël is. Die laaste ses versreëls dui  

verder op geheimhouding:  
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in ons republiek van begeerte 

sien ek ’n kaal 

gloeilamp, & dan die ou 

oranje-blanje-blou 

voor die venster om ons bloots 

verkenning vir onsself te hou. 

 

Die woorde “republiek” en “oranje-blanje-blou” verwys na die ou Suid-Afrika en die ou 

Suid-Afrikaanse landsvlag. Dit verplaas die beoefening van gay seksualiteit na die sosiaal-

historiese konteks van die apartheidsregime waartydens gay manlike seks onwettig was. Dit 

strook met die sosiaal-historiese omstandighede in Brokeback Mountain waartydens die twee 

hoofkarakters ook hul ontoelaatbare liefde geheim moes hou.  

 

Die feit dat die jongman die “oranje-blanje-blou” voor sy kamervenster hang, dui daarop dat 

hy die kuberseks met die spreker geheim moet hou. Die spesifieke redes hiervoor word nie 

eksplisiet vermeld nie, alhoewel hy duidelik aan sosiale sanksionering onderworpe is. 

Hierdeur word die paradoksale bemiddelingsrol van digitale tegnologie uitgebeeld. Dit skep 

’n ideale ruimte (“in ons republiek van begeerte”) vir deelnemers om hul seksuele fantasieë 

uit te leef, maar dit kan nie sosiale werklikhede ongedaan maak of die gapings tussen fantasie 

en realiteit oorbrug nie. 

 

In reël 28-31 is duidelike aanduidings wat op die gapings tussen fantasie en realiteit dui. Die 

“kaal/gloeilamp, & dan die ou/oranje-blanje-blou” wat die spreker “’n oomblik lank” in die 

jongman se kamer sien, verplaas die spreker terug na die werklikheid. Dit speel in op vroeë 

verwysings in die gedig waarin die jongman ontbloot word as ’n doodgewone man wat 

kuberseks op ’n amateuragtige wyse beoefen. In reël 7 byvoorbeeld verwys die spreker na die 

“webkamera se lae resolusie”, terwyl hy in reël 8 wys op ’n verdere digitale stoornis: “sy 

stem uit fase met sy glimlag.” 

 

Ironies genoeg is dit juis die jukstaponering van realiteit en fantasie en die momentele 

“onderbrekings” daartussen wat die seksuele fantasie verskerp. Tog bly die digitale 

bemiddeling van gay seksuele belewing ’n gekonstrueerde gegewe wat steeds deur die 

werklikheid begrens word. Die jongman kan slegs binne ’n virtuele wêreld die 

gekonstrueerde identiteit van ’n hipermanlike cowboy aanneem om sodoende aan die spreker 
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se tegnofantasie te voldoen. Die spreker gee duidelike instruksies aan die jongman hoe die 

tegnofantasie moet uitspeel. Daar is min sprake van spontaneïteit, omdat die voorwaardes van 

die tegnofantasie duidelik afgebaken is: 

 

[...] Ek por hom  

aan vir meer. Sit op  

jou Brokeback-hoed, nee, 

nog vorentoeër, meer skadu 

oor jou oë. Weer flits hy 

daardie glimlag wat ontwapen. 

 

Digitale tegnologie bevorder die ongehinderde belewing van seksuele fantasieë, maar dit 

versterk ook oordrewe stereotipes van gay manlikheid (soos die cowboy) wat waarskynlik nie 

in die werklikheid bestaan nie. 

 

Digitale tegnologie hef die eensaamheid van posthumane subjekte tydelik op, maar bevestig 

terselfdertyd die gebrek aan materiële belewing en intensiveer hul eensaamheid. In dié opsig 

verwys die gedigtitel “The loneliness of the long-distance shooter” na beide die jongman én 

die spreker. Die bemiddelingsrol van digitale tegnologie in die seksuele belewing van 

posthumane subjekte is weereens paradoksaal. Dit verskerp seksuele begeerte en fantasie, 

maar die jongman én die spreker ervaar seksuele bevrediging (let weer op die woord 

“shooter”) uitsluitlik op ’n outoërotiese wyse.  

 

Die bemiddelingsrol wat digitale tegnologie in terme van gay seksualiteit in die gedig speel, 

kan ook anders beskou word. In dié opsig bied die gedig weerstand teen patriargale en 

heteronormatiewe manlikheid. Die ou vlag (“oranje-blanje-blou”) is nie slegs simbolies van 

die onderdrukking van minderheidsgroepe (in hierdie geval gay mans) nie, maar ook van 

heteronormatiewe mag. In dié opsig word die gay seks wat “bloots” in die teenwoordigheid 

van die ou landsvlag beoefen word, ’n ondermynende daad.   

 

5.2.3 Fourie Botha 

Die resepsie van Fourie Botha se debuutbundel Donkerkamer wat in 2011 verskyn, is 

oorwegend positief. Kritici toon ooreenkomste met Johann de Lange en sonder veral die 

gedig “Nagsweet” (28) in dié verband uit.  
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Crous (2012:173) noem dat Botha afreken met die ouer digter, maar dat hy ook De Lange 

“naskryf, inskryf en selfs oor-skryf”. Ten spyte hiervan beweer Crous (2012:173) dat die 

bundel ’n unieke perspektief op manlikheid en manlike seksualiteit bied. Visagie (Slipnet, 

2011) wys ook op die verbande tussen Botha en De Lange en noem die gedig “Nagsweet” 

(28) “’n gepaste klein huldeblyk” aan De Lange.  

 

Du Plooy (Versindaba, 2011) huldig ’n alternatiewe mening deur aan te toon dat dit wat as 

“nuut” en “ondermynend” beskou word problematies kan wees, omdat dít juis die norm 

verteenwoordig:  

 

Dit is mode om primêr en volgehoue ondermynend na die wêreld te kyk, om gewone 

tradisionele dinge soos ouers en ander instellings van die gemeenskap te 

bevraagteken, te dekonstrueer en te herkodeer. Dit geld ook die sterk homo-erotiese 

siening wat die deurlopende ondertoon van die bundel is. 

 

Weens dié rede word die inhoudelike van die bundel vir Du Plooy (Versindaba, 2011) 

voorspelbaar. Botha se ontginning van digitale tegnologie vind tematies aansluiting by 

soortgelyke gedigte van De Lange. Die fantasiespel, eksplisiet erotiese uitbeeldings en fokus 

op hipermanlikheid is by De Lange sowel as Botha belangrike temas. 

 

Vervolgens sal drie gedigte van Fourie Botha geanaliseer word in terme van die rolle en 

metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van gay 

seksualiteit.  

 

5.2.3 (a) “No photography allowed”  

Fourie Botha se gedig “No photography allowed” (26) verskyn in sy debuutbundel, 

Donkerkamer (2011). Die motto “Griekeland 2010” situeer die spreker as ’n toeris wat in 

Griekeland vakansie hou. Die gedigtitel “No photography allowed” verwys na ’n bekende 

teken in museums en kunsgalerye wat toeriste verbied om foto’s van skilderye en 

beeldhouwerke te neem.  
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Dit verhoed die spreker egter nie om ’n steelfoto van ’n aantreklike man te neem nie. Die 

eerste vier reëls suggereer dat die steelfoto gewoon ’n blaps is, omdat die spreker 

waarskynlik nie genoeg tyd gehad het om ’n behoorlike foto te neem nie: 

 

Hierdie mik-en-druk het jou onthoof 

kop en skouer buite die raam laat 

val; net onder die skeen afgekap, 

achillestendons daarmee heen 

 

In reël 5-7 word dit egter duidelik dat die spreker doelbewus, aktief en sistematies die 

steelfoto met behulp van sy digitale kamera manipuleer: 

 

Ek lê en maai jou af. Hou die lens 

soos die bakkies van Medusa, 

maak van jou ’n standbeeldtorso 

voor die aangesig van my kamera.  

 

Die sterk beklemtoning van aktiewe handelinge (“Hou die lens” en “maak van jou”) is reeds 

in die eerste versreël ter sprake: “Hierdie mik-en-druk het jou onthoof”. Die beskrywing 

“mik-en-druk” is meerduidig, omdat dit op die digtitale kamera kan dui, maar ook op die 

aktiewe manipulering wat deur die spreker uitgevoer word. Ter aansluiting by laasgenoemde 

dui dit op die spreker wat eers sorgvuldig die kameralens verstel en dan die verlangde beeld 

vasvang. Dit is nie duidelik of die manipulering tydens of na die neem van die steelfoto 

plaasvind nie. Die moontlikheid bestaan ook dat die spreker ’n reeks steelfoto’s neem. 

 

Dit is duidelik dat dit nie hier gaan om ’n eenmalige spontane blaps nie, maar eerder 

voortgesette en aggressiewe digitale manipulering van die steelfoto(’s) wat hy geneem het. 

Dit word verder beklemtoon deur beskrywings soos “onthoof”, “afgekap” en “maai jou af”. 

 

Dié gewelddadige manipulering van die steelfoto kan op twee maniere geïnterpreteer word. 

Die eerste moontlikheid is dat die spreker hierdeur gevestigde en geïdealiseerde 

representasies van manlike skoonheid ondermyn. In dié opsig speel digitale tegnologie ’n 

integrale rol.  
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Die uitbeeldings van geïdealiseerde manlike skoonheid ontstaan in antieke Griekeland. Dit 

dien as ’n estetiese prototipe wat deur die eeue in Westerse kuns weerspieël en nagevolg 

word. Die spesifieke aard en konkrete voorbeelde hiervan word as volg deur Ellenzweig 

(1992:7) uiteengesit: 

 

In the history of Western art, the origins of the heroic male physique are antique 

idealizations, beginning with the early reflective standing kuroi of the fifth century 

B.C. to the melodramatic Laocoön of the late second century B.C. In photography, 

from Durieu in the nineteenth century to the various physical culture magazines 

throughout the twentieth, this is an aesthetic that varies in degree and quality. Yet 

within these degrees lies significance of intent: everything from the representations of 

a hero’s strength to sell Calvin Klein blue jeans and underwear to the display of oiled 

biceps and pectorals for the sake of admiration or sexual arousal. 

 

Dieselfde soort geïdealiseerde representasies van manlike skoonheid is ook in die Afrikaanse 

homoërotiese digkuns aanwesig. In beide Hennie Aucamp en Johann de Lange se digkuns is 

voorbeelde waarin die representasies van manlike skoonheid ooreenkom met die estetiese 

prototipe. Die aantreklike mans in hul gedigte word dikwels vergelyk met Griekse gode. 

 

’n Spesifieke voorbeeld is die volgende vergelyking uit “Orpheus langs die swembad” (44, 

45) wat in De Lange se bundel Nagsweet (1991) verskyn: “soos ’n standbeeld/op ’n grasperk 

omgeval/lê jy, jou skoonheid/’n klassieke begrip”.  

 

In “No photography allowed” bied Botha egter ’n andersoortige perspektief hierop. 

Benewens die aantal woorde wat op geweld en verminking dui, is daar verdere aanduidings 

in die gedig dat die spreker deur digitale manipulering ’n andersoortige representasie van 

manlike skoonheid skep. In reël 4-8 verplaas die spreker die mitologiese verhaal van Medusa 

na die digitale manipulering van die steelfoto:  

 

 Ek lê en maai jou af. Hou die lens 

 soos die bakkies van Medusa, 

 maak van jou ’n standbeeldtorso 

 voor die aangesig van my kamera. 
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In die Griekse mitologie was Medusa ’n beeldskone jong vrou met pragtige hare. Deur die 

toedoen van Minerva, die godin van wysheid, word sy ’n skrikwekkende monster en haar 

pragtige hare verander in sissende slange. Enige mens wat direk na haar sou kyk, het 

onmiddellik in ’n standbeeld verander. Perseus, ’n Griekse held, kap later Medusa se kop af, 

terwyl sy slaap. Hy vermy om nie direk na haar te kyk nie deur te fokus op haar weerkaatsing 

op sy skild (Bulfinch, 1993:143). 

 

Die kameralens word gelykgestel aan die gesig van Medusa. Die manipulering van die 

kameralens verander die digitale representasie van die aantreklike man. Hy word soos 

Medusa se slagoffers in ’n “standbeeldtorso” verander. Beide die kamera en die spreker is 

betrokke by die magiese en monsteragtige transformasie van die man of, meer spesifiek, sy 

representasie in die vorm van ’n digitale foto. Beide kamera en gebruiker (die spreker) is 

interafhanklik betrokke by die manipulering van representasie wat sonder digitale tegnologie 

nie moontlik sou gewees het nie. Derhalwe bemiddel die digitale kamera die manipulering 

van representasie. 

 

Die uitsluitlike fokus op die torso van die aantreklike man dui op fragmentering wat verskil 

van die geïdealiseerde uitbeeldings van manlike skoonheid in antieke Griekse standbeelde. In 

hierdie uitbeeldings val die fokus op die volledige, atletiese en viriele manlike liggaam, waar 

elke liggaamsdeel bydra tot die geheel.  

 

Verdere voorbeelde van die spreker se ondermyning van representasies van geïdealiseerde 

manlike skoonheid is in reël 9-12 aanwesig: 

 

 Die breë skouers en smal heupe  

 raak dié van ’n ouwêreldse idool, 

 onder jou jeans skuil daar ook  

 die trademark morsaf marmervoël. 

 

In reël 9 verwys die spreker na die “breë skouers en smal heupe” van die aantreklike man wat 

hy afgeneem het. Hierdie is ’n verdere bewys dat waarskynlik niks met die oorspronklike 

steelfoto geskort het nie. Die spreker is egter bewus dat hierdie liggaamlike kenmerke (“breë 

skouers en smal heupe”) deel vorm van geïdealiseerde representasies van manlike skoonheid 

in antieke Griekeland (“raak dié van ’n ouwêreldse idool”). Dit is juis dié soort representasie 
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waarmee die spreker nie kan identifiseer nie en deurlopend ondermyn. Dit verklaar waarom 

die spreker deur digitale manipulering hierdie liggaamlike kenmerke weglaat in sy 

gemanipuleerde representasie van die aantreklike man.  

In reël 11-12 wys die spreker op twee verdere verskille tussen sy gemanipuleerde 

representasie en gevestigde representasies van geïdealiseerde manlike skoonheid. Eerstens 

het die man wat die spreker afneem, moderne klere (“jeans”) aan, teenoor die naakte 

uitbeeldings van die manlike liggaam in antieke Griekeland.  

 

Tweedens beskik die man oor ’n “marmervoël” wat ook ’n prominente kenmerk 

(“trademark”) is in antieke uitbeeldings. Die verskil is dat die spreker die aantreklike man se 

“marmervoël” as “morsaf” beskryf, wat dui op die gebrek aan ’n penis. Dié gebrek word 

egter deur die spreker verbeel, want die man was nie naak toe die spreker hom afgeneem het 

nie. Dit dui verder op die destabilisering van gevestigde en geïdealiseerde uitbeeldings van 

manlikheid en manlike skoonheid in standbeelde van antieke Griekse gode en atlete. In 

hierdie uitbeeldings is die penis duidelik sigbaar en dui dit op viriliteit en kragtigheid. 

Volgens Ellenzweig (1992:14) bestaan duidelike verbande tussen manlikheid, die perfekte 

liggaam en die perfekte penis: 

 

Manhood as it is traditionally embodied in a superb physique becomes for all men a 

desiring for their own manhood to be ideal. The superb physique (the very word here 

implies a measure of self-conscious development) is an analogue for the perfect penis. 

 

Die gemanipuleerde (en verbeelde) representasie van die aantreklike man verskil grootliks 

hiervan. Hy beskik nie oor ’n perfekte liggaam nie en sy gebrek aan ’n penis maak hom 

uiteraard impotent. In die voorlaaste reël beskryf die spreker sy representasie van manlike 

skoonheid as volg: “Kopverloor, beenaf wees en impotent”. Dit verskil weereens van 

gevestigde uitbeeldings van die manlike liggaam wat sterk fokus op fisieke krag en viriliteit.  

 

Die verwysing na “Prokrustus se bed” hou sterk verband met die spreker se ondermyning van 

geïdealiseerde manlike skoonheid. Prokrustus is ’n karakter uit die Griekse mitologie. Hy het 

reisigers getreiter deur hulle aan sy ysterbed vas te maak. Hulle liggaamslengte moes presies 

ooreenkom met die lengte van sy ysterbed. Indien hulle korter as die bed was, het hy hulle 

liggame uitgerek tot hulle presies op die bed pas. As hulle langer was, het hy ’n deel van hul 

liggame afgekap (Bulfinch, 1993:188). 
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Dit is ontmoontlik dat enigiemand ooit presies op die bed sou pas. Die verhaal sluit aan by 

die spreker se representasie van die verminkte, impotente en onvolledige manlike liggaam 

wat nie ooreenstem met gevestigde representasies van geïdealiseerde manlike skoonheid nie. 

Die spreker se ondermyning van geïdealiseerde manlikheid word bemiddel deur die digitale 

kamera wat die spreker in staat stel om manlike skoonheid anders uit te beeld.  

 

Tot dusver is gefokus op hoe die spreker deur aggressiewe manipulering van ’n representasie 

(digitale steelfoto) ’n andersoortige representasie bied. Sy digitale manipulering hou verband 

met die ondermyning van gevestigde representasies van geïdealiseerde manlike skoonheid.  

Vroeër is vermeld dat die gedig ook op ’n tweede wyse geïnterpreteer kan word. Vervolgens 

val die fokus op dié alternatiewe interpretasie. 

 

In die gedig speel die digitale kamera ’n bemiddelingsrol in die skep van ’n andersoortige 

representasie van manlike skoonheid, maar die digitale kamera beskik wel oor sekere 

beperkinge. Dit stel nie die spreker in staat om sy homoërotiese begeertes vir die aantreklike 

man op ’n materiële vlak te beleef nie, omdat dit slegs representasies van die man bied.  

 

Die spreker se begeertes word deur beskrywings soos “Kopverloor” en “beenaf wees” 

beklemtoon. Hieruit is dit duidelik dat die spreker aangetrokke en verlief is op die man wat 

hy skelm afgeneem het, maar sy begeertes vergestalt slegs in ’n gemanipuleerde representasie 

(digitale foto). In dié opsig is die beskrywings “Kopverloor” en “beenaf wees” ook van 

toepassing op die spreker se onvervulde begeertes wat hom vermink en onvolledig maak.  

 

Die spreker se begeertes vir die aantreklike man manifesteer slegs in of deur ’n representasie 

(die steelfoto). Daarom is dit “impotent” en raak die aantreklike man se “breë skouers en 

smal heupe” soos “dié van ’n ouwêreldse idool”, omdat dit geensins neerkom op werklike 

lyflike belewing nie. Met ander woorde, daar is geen verskil tussen die spreker se digitale 

foto en antieke Griekse standbeelde nie, want beide is slegs representasies van manlike 

skoonheid en in dié geval homoërotiese begeerte. Dit is op sigself ’n onbevredigende 

plaasvervanger vir konkrete liggaamlike belewing. 

 

Dit sluit aan by reël 11-12: “onder jou jeans skuil daar ook/die trademark morsaf 

marmervoël.” Enersyds beklemtoon die digitale foto homoërotiese begeerte (“onder jou jeans 
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skuil daar ook”), andersyds dui dit op die onmoontlikheid om hierdie begeerte te vervul 

(“morsaf marmervoël”). Dus kom dit daarop neer dat representasies van homoërotiese 

begeerte geen verband het met die materiële belewing daarvan nie. Met ander woorde, 

homoërotiese begeerte vergestalt nie slegs in representasies nie, maar ook in materiële 

belewing. Dit is dié spanning waarmee die spreker in die gedig gekonfronteer word.  

 

Die laaste versreël (“foto geneem uit Prokrustus se bed”) dui ook op die beperkinge van 

digitale bemiddeling. Die spreker is “beenaf” oor die man se perfekte liggaam, maar ook 

ontnugterd en teleurgesteld dat die digitale foto slegs ’n representasie daarvan is. Die enigste 

poging om die gebrek aan materiële belewing te oorkom, is om met behulp van sy digitale 

kamera ’n tegnofantasie te skep. Hy voer sy tegnofantasie uit deur die man te raam in die 

kameralens, hom af te “maai”, sy kop en bene af te kap (“Kopverloor”, beenaf wees”), en 

spesifiek te fokus op die man se “morsaf marmervoël”.  

 

In dié opsig tree die spreker soos Prokrustus op wat ook die onmoontlike deur gewelddadige 

intervensie wou oorkom. Op ’n soortgelyke wyse probeer die spreker om sy gebrek aan 

materiële homoërotiese belewing deur digitale manipulering te oorkom. Tog bly sy belewing 

denkbeeldig, kunsmatig en beperk. 

 

5.2.3 (b) “Lonely connect” 

Fourie Botha se gedig “Lonely connect” verskyn in 2011 op LitNet. Dit is reeds uit die eerste 

strofe duidelik dat digitale tegnologie (spesifiek die slimfoon) ’n onontbeerlike rol in die 

spreker se alledaagse lewe speel: “Die smart phone is my Psalm drie-en-twintig/niks sal my 

ontbreek nie:”  

 

Dit is betekenisvol dat die spreker sy slimfoon aan Psalm 23 gelykstel, want die spreker gee 

hiermee te kenne dat sy slimfoon ’n alomteenwoordige spirituele krag is. Dié metafoor dui 

verder op die spreker se obsessiewe verknogtheid aan digitale tegnologie. Dit word ’n 

verlengstuk van sy liggaam waarsonder hy nie kan funksioneer nie. In dié opsig is Ihde 

(1990:73) se beliggamingsverhouding ter sake (vgl. Hoofstuk 2, afdeling 2.2.2a). Volgens 

Ihde (1990:73) word tegnologie in die mens se eie persepsueel-liggaamlike self-belewing 

ingelyf. Met verwysing na “Lonely connect” kom die beliggamingsverhouding op die 

volgende neer: (Ek-slimfoon)-wêreld. Die slimfoon is so geïntegreer met die spreker se 

belewing van sy omgewing dat dit “onttrek” en byna nie opgemerk word nie. 
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In die tweede strofe beskryf die spreker hoe hy alles in sy vermoë doen om via digitale 

tegnologie seksuele kontak met iemand te bewerkstellig. Sy obsessiewe en uitmergelende 

pogings word deur slim woordspel soos “Voosboek” en “Grinder” beklemtoon. Hy handhaaf 

’n virtuele teenwoordigheid op “elke dating site” en sy profiel is beskikbaar op al die sosiale 

netwerke (“Voosboek”) en digitale afspraakruimtes vir gay mans (“Grinder Gaydar-mobiel”).  

Hierbenewens verseker hy dat sy profiel, foto’s en bekendstellingsparagraaf oor die mees 

effektiewe oorredingskrag beskik: 

 

ek slyp my profiel soos ’n skeerlem 

my foto’s geneem in goeie lig 

my About me skerp verkoopskopie 

 

Uit dié versreëls is dit duidelik dat fisieke voorkoms deel vorm van die spreker se 

oorredingsstrategie, alhoewel taal (“skerp verkoopskopie”) ook ’n belangrike rol speel.  

 

In die derde strofe dui die spreker aan dat hy wel met persone op digitale ontmoetingsruimtes 

kommunikeer. Dus was sy frenetiese pogings en “skerp verkoopskopie” geslaagd, maar die 

spreker moet steeds via taalmanipulering sy voortreflike beeld in stand hou: 

 

 Ek probeer mooipraatjies maak 

 lieg bedrieg my tong plat soos ’n rinkhals 

 

In die slotreël van die derde strofe verklaar die spreker: “my tale staan vir niks verkeerd nie.” 

Dit is ’n aanduiding dat hy verskillende verbale en retoriese strategieë (“mooipraatjies”, “lieg 

bedrieg” en “gevleuelde woorde”) gebruik om ’n valse indruk te skep. 

 

In die vierde strofe maak die spreker ’n belangrike onthulling: 

 

(Later sal ek my lyf inspan ’n stuk bloudraad 

die vel en been tot brug gebuig my ribbes 

kraak onder jou stomp stewels ek maak 

my arms en vingers lank soos slange 

omvou jou soos kreukelpapier.) 
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Verwysings na “’n stuk bloudraad”, “stomp stewels” en “kreukelpapier” dui op die 

sadomasochistiese begeertes van die spreker. Die ondermynende aard van sadomasochistiese 

seksuele praktyke is ’n moontlike rede waarom die spreker noodgedwonge ’n konvensionele 

en sosiaal aanvaarbare digitale profiel handhaaf. Die feit dat die strofe tussen hakies staan 

beklemtoon die feit dat die spreker sy sadomasochistiese begeertes geheim moet hou. 

 

Op die huidige stadium is dit nog nie vir die spreker moontlik om sy sadomasochistiese 

begeertes op ’n materiële vlak te ervaar nie. Hy kan slegs oor die materiële belewing hiervan 

fantaseer.  

 

In dié opsig wys die spreker in die slotstrofe op die onsuksesvolle en onbevredigende 

bemiddeling van digitale tegnologie. Hy verklaar dat sy soektog na ’n gepaste seksmaat vir 

“ewig en ewig” gaan voortduur wat ook deur die hiperboliese beeldspraak (“bloederige 

duime”) in die slotreël beklemtoon word.  

 

In die slotreël (“vir ewig en ewig my bloederige duime amen”) dra die herskrywing van 

Psalm 23 by om die onvermoë van digitale tegnologie op ’n ironiese wyse te ontmasker. Die 

spreker impliseer dat sy “gebed” nie verhoor gaan word nie. Met ander woorde, sy begeerte 

om op ’n materiële vlak aan sadomasochistiese praktyke mee te doen, gaan nie realiseer nie. 

Dit kontrasteer skerp met die eerste strofe waarin die spreker verklaar dat sy slimfoon aan al 

sy behoeftes voldoen (“niks sal my ontbreek nie”). 

 

Volgens Pepperell (2003:5) is die manier waarop die posthumane subjek in ’n digitale 

leefwêreld sosialiseer, werk en kommunikeer toenemend besig om menslike kontak te 

verminder en terselfdertyd te verleng. Dié opmerking sluit aan by die rol van digitale 

tegnologie in die spreker se seksuele belewing.  

 

In dié opsig fokus die gedig op die verruimende én beperkende moontlikhede van digitale 

tegnologie. Die spreker verafgod sy “smart phone” en hy het onbeperkte toegang tot digitale 

ontmoetingsruimtes wat sy kanse vergroot om ’n seksmaat te ontmoet met wie hy 

subversiewe seksualiteit op ’n liggaamlike vlak kan verken. Op ’n paradoksale wyse 

verskraal dit ook sy kanse omdat digitale ontmoetingsruimtes juis op konvensionele 
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voorwaardes afgestem is. Dit skep ’n skynwêreld wat dikwels min te doen het met die 

werklikheid.  

 

Die gedigtitel illustreer die paradoksale rol van digitale tegnologie in seksuele belewing. Dit 

wys op die eensaamheid wat die spreker steeds ervaar ten spyte van uitgebreide digitale 

bemiddeling. Die ontmoetings wat hy via die Internet met mense bewerkstellig is tot ’n groot 

mate onbevredigend. Op ’n ironiese wyse intensiveer sy permanente en uitstekende 

Internetverbinding juis sy eensaamheid en kan dit selfs as ’n oorsaak hiervan beskou word. 

 

5.2.3 (c) “Flirt4free.com” 

Fourie Botha se gedig “Flirt4free.com” (30) verskyn in sy debuutbundel Donkerkamer 

(2011). Die gedigtitel verwys na ’n erotiese Internetkletskamer en pornografiese webtuiste vir 

gay mans. Die verwysings na verkortings en akronieme soos “LOL”, “strip 4 us” en “swipe 

ur card” is kenmerkend van Internettaal. Dit beklemtoon die moeitelose, oppervlakkige en 

spoedige intimiteit wat deur die Internet bemiddel word en die oorwegend  kommersiële aard 

daarvan.  

 

Ross (2005:346) beweer dat sosiale konvensies dikwels op hierdie webwerwe ontbreek, 

omdat die doel op spoedige seksuele bevrediging en intimiteit afgestem is. Die gedigtitel is ’n 

goeie aanduiding hiervan, omdat dit moeitevrye seksuele bevrediging in die vooruitsig stel.  

 

Die seksuele interaksie in “Flirt4free.com” vind plaas tussen “model Kyle”, die spreker 

(“Picasso”) en twee ander deelnemers, “GuyBeef” en “Horny Pete”. Die “model Kyle” 

flankeer op ’n seksueel suggestiewe wyse (“Kyle LOL en vat suggestief”) met die spreker en 

ander deelnemers. Die interaksie word deur webkameras en onmiddellike Internetboodskappe 

bewerkstelling en vind in reële tyd plaas (“’n live chat”).  

 

Die seksuele interaksie is grootliks op liggaamlike begeertes afgestem soos blyk uit 

spesifieke opmerkings van die deelnemers: “how big u are Kyle” en “let’s see some feet/strip 

4 us Kyle”. Die “model Kyle” is waarskynlik ’n pornoster wat uitsluitlik weens ekonomiese 

redes hieraan meedoen. Dit blyk veral uit die vierde strofe as die pornoster probeer om die 

spreker te laat betaal vir ’n private vertoning: 
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“my dick is SO hard 

picasso, swipe ur card 

for a private show” 

 

Dié strofe sluit by die titel “Flirt4free.com” aan, omdat beide die kommersiële aard van 

seksuele bevrediging beklemtoon. In die vierde strofe word dit duidelik dat “Kyle” se dienste 

nie volkome gratis is nie, want vir ’n volledige ontkleding (en ander erotiese aksies) moet die 

spreker betaal. Tot dan is “Kyle” openbare besit waartoe almal op ’n beperkende wyse 

toegang het. Hy word slegs deel van individuele fantasie as die spreker daarvoor betaal:  

 

 Jy betaal vir ’n kans 

 om alleen te kyk, 

om vir Kyle te sê 

 hoe hy nader kan lyk 

 

Die paradoksale bemiddelingsrol van digitale tegnologie in die seksuele belewing van die 

posthumane subjek is ook in “Flirt4free.com” opmerklik. Dit ontgin moontlikhede vir die 

spreker om sy voyeuristiese fantasie op ’n verskuilde wyse te beleef. Digitale tegnologie 

ondersteun die skepping en herskepping van identiteit wat dikwels gepaardgaan met valse 

voorstellings. In dié verband gee dit bestaansreg aan die belewing van gay seksualiteit op 

alternatiewe wyses. 

 

Die gedig sluit aan by die seksuele fantasiewêrelde wat ook in “The loneliness of the long-

distance shooter”, “No photography allowed” en “Lonely Connect” ter sprake kom. In 

“Flirt4free.com” handel dit ook oor digitale tegnologie wat die spreker se erotiese fantasieë 

bemiddel en versterk.  

 

Crous (2013:463) noem dat die karakters self pornosterre word. Die spreker kry ’n kans om 

sy fantasie uit te leef asook om sy pornoheld te ontmoet. Die privaatvertoning gee die spreker 

’n kans om met Kyle gesprek te voer en aan hom bevele te gee soos dit in sy fantasie 

vergestalt word: “om vir Kyle te sê/hoe hy nader kan lyk”.  

 

Ross (2005:344) maak die volgende belangrike uitspraak oor die verruimende rol van 

digtitale tegnologie in die belewing van seksuele fantasieë en begeertes: 
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Thus, the internet provides a kind of missing link between fantasies, desires for 

intimacy, the traditional role of text in expressing these, and sexuality, and in addition 

provides the appropriate degree of distance, temporal and physical, to allow the 

combination to optimally respond to the desires and fantasies of the parties.  

 

In teenstelling kom die beperkende rol van digitale tegnologie in seksuele belewing ook in 

die gedig ter sprake. Alhoewel dit die moontlikheid tot materiële belewing in die voortuitsig 

stel (“my dick is SO hard”), realiseer dit nooit nie. Die spreker neem slegs die uitvoering van 

seksualiteit waar, sonder om dit liggaamlik te ervaar.  

 

Derhalwe is sy seksuele belewing uitsluitlik beperk tot voyeurisme, maar selfs dit geskied op 

’n uiters gekonstrueerde wyse. In dié opsig speel byvoorbeeld die uitsluitlike gebruik van 

skuilname in die skep van seksuele personas ’n belangrike rol. Tot ’n groot mate is die 

onbeperkte toegang tot seksuele fantasie ook ’n illusie, want die spreker moet betaal vir die 

volledige totstandkoming hiervan: “om vir Kyle te sê/hoe hy nader kan lyk”. 

 

Dit feit dat die spreker hom tot “laatnag-porno” wend in die vervulling van sy seksuele 

begeertes, beklemtoon sy eensaamheid en desperaatheid. In dié opsig is die beskrywing “live 

chat” ook ironies, want hier is tot ’n groot mate geen sprake van bevredigende 

gesprekvoering nie. Die deelnemers onderbreek mekaar deurlopend en dit gaan slegs om die 

eensydige projektering van hul begeertes. Botha handhaaf soos in “Lonely connect” ’n 

oorwegend relativerende en siniese perspektief op die rol van digitale tegnologie in seksuele 

belewing. 

 

5.3 Samevatting en gevolgtrekkings 
In hierdie hoofstuk is die rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van liefde en seks ondersoek. Daar is spesifiek gefokus op 

die literêre vergestalting hiervan in die volgende Afrikaanse gedigte vanaf 2000 tot 2012: 

“‘Liefde’ in die kuberruimte”, “Elke huis het sy kruis” en “Afskeid en vertrek” van Joan 

Hambidge; “The loneliness of the long-distance shooter” van Johann de Lange; en “No 

photography allowed”, “Lonely connect” en “Flirt4free.com” van Fourie Botha.  
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Op grond van deeglike teksgerigte analise kan ’n aantal gevolgtrekkings oor die rolle en 

metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van 

liefde en seks gemaak word. 

Dit is duidelik dat digitale tegnologie telkens ’n bemiddelingsrol in die posthumane subjekte 

se belewing van seks en liefde speel. Hierdie rol is in die meeste gevalle paradoksaal van 

aard, want digitale tegnologie verruim én beperk die sprekers se moontlikhede.  

 

In “Liefde in die kuberruimte” wys die spreker op die “legio” moontlikhede wat die 

kuberruimte bied om liefde te verklaar, alhoewel dit ook as metafoor vir die 

wankommunikasie in moderne liefdesverhoudings dien. In “Afskeid en vertrek” kom die 

verruimende en beperkende bemiddelingsrol van digitale tegnologie ook ter sprake. In dié 

gedig is aangetoon dat digitale tegnologie die spreker in staat stel om haar verlange op 

veelvuldige wyses te kommunikeer, alhoewel nie een die afstand tussen geliefdes volledig 

kan oorbrug nie. 

 

In “The loneliness of the long-distance shooter”, “Lonely connect” en “Flirt4free.com” is 

aangedui dat digitale tegnologie eensaamheid tydelik ophef, maar terselfdertyd die sprekers 

se gebrek aan materiële seksuele belewing beklemtoon. Dié gebrek verskerp die sprekers se 

gevoelens van eensaamheid. Daar is duidelik aangetoon dat digitale tegnologie nie die 

gapings tussen realiteit en fantasie kan oorbrug nie, alhoewel dit die ideale ruimte of 

moontlikhede aan sprekers bied om hul voyeuristiese fantasieë uit te oefen. In “Lonely 

connect” is aangetoon dat ononderbroke digitale verbindings en virtuele teenwoordigheid nie 

die spreker in staat stel om sy ondermynende sadomasochistiese fantasie op ’n materiële vlak 

uit te leef nie. 

 

Benewens die paradoksale bemiddelingsrol van digitale tegnologie, is in “The loneliness of 

the long-distance shooter” en “No photography allowed” ook gewys op die ondermynende rol 

van digitale tegnologie. In die De Lange-gedig bied kuberseks weerstand teen 

heteronormatiwiteit, terwyl digitale manipulering in die Botha-gedig ’n prominente rol speel 

in die uitdaging van geïdealiseerde uitbeeldings van manlike skoonheid.  

 

In al die bespreekte gedigte val die fokus oorwegend op die beperkende rol, eerder as die 

verruimende rol van digitale tegnologie. Dit is veral in “Lonely connect” en “Flirt4free.com” 

waarin die spreker die bemiddelingsrol van digitale tegnologie ironiseer en relativeer.  
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Die metaforiese ontginning van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van 

seks en liefde is gevarieerd. In “Elke huis het sy kruis” is aangetoon hoe die spreker haar 

verhoudingskonflik deur digitale tegnologie (in die vorm van huishoudelike toestelle soos 

wasmasjiene) verbeeld. In dié gedig is tematiese skakels tussen liefdesbelewing, digterskap 

en tegnologie. Die spreker se verhoudingsprobleme word juis veroorsaak deur die spanning 

tussen digterskap en liefde. In dié opsig is aangetoon dat tegnologiese toestelle ook as 

metafore dien vir die chaotiese en ontwrigtende aard van digterskap.  

 

In “Afskeid en vertrek” dien gestoorde e-posse as metafoor vir die spreker se 

verhoudingsgeskiedenis en haar uitgesproke liefdesverklarings wat mettertyd slegs oor 

argivale belang beskik. Verder is aangetoon dat die “efemere, onmiddellike kuberskrif” 

waartoe die spreker haar moet wend, dui op die gebrekkige kommunikasierol van digitale 

tegnologie. In dié opsig is die “efemere, onmiddellike kuberskrif” ook ’n metafoor vir die 

spreker se gebrekkige liefdesverhouding.  

 

In “Lonely connect” stel die spreker sy slimfoon aan Psalm 23 gelyk. Op ’n metaforiese vlak 

verhef dit digitale tegnologie tot ’n alomteenwoordige en onfeilbare opperwese en dui dit op 

die spreker se obsessiewe verhouding met digitale tegnologie. In dié opsig dien die ironiese 

herskrywing van Psalm 23 metafories ook op die gebreke van tegnologie wat tot ’n groot 

mate slegs valse sekuriteit aan die die spreker bied.  

  



Hoofstuk 6: Die rol van tegnofetisjisme en metaforiese 
betekenisse van digitale tegnologie in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte
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6 Hoofstuk 6: Die rol van tegnofetisjisme en 

metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

die spiritualiteitsbelewing van posthumane 

subjekte  

 
god wou nog keer  

maar toe hy weer sien  

ontdek ’n ander aap die wiel  

drukpers, stoomtrein, tik- 

masjien  

 

van die gloeilamp af afdraand  

na die rekenaarskerm  

ten spyte van god se gekerm  

was die shortcuts na god-wees in wye gebruik 

 

CTRL C + CTRL V  

perfect instant fake 

 

(Uittreksel uit: “Die eerste afgod” deur Bibi 

Slippers, Fotostaatmasjien, 2016.) 

 

 

6.1 Inleiding 
In die vorige hoofstuk het die fokus geval op die rolle en metaforiese betekenisse van digitale 

tegnologie in posthumane subjekte se belewing van liefde en seks.  

 

Die fokus in hierdie hoofstuk val op die rol van tegnofetisjisme en metaforiese betekenisse 

van digitale tegnologie in die spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte. Die literêre 

manifestasie hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte ná die millenniumwending (2000–

2012) sal ondersoek word.  

 

Die doel is om deur teksgerigte analise die rol van tegnofetisjisme en metaforiese betekenisse 

van digitale tegnologie in die spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte te beskryf.  
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Eerstens sal tersaaklike teoretiese uitgangspunte oor transhumanisme en spiritualiteit asook 

die rol van tegnofetisjisme aan bod kom. Tweedens sal die fokus na die analise van 

geselekteerde gedigte verskuif. Die volgende geselekteerde gedigte vorm deel van die 

teksanalitiese fokus in hierdie hoofstuk:  “Internet” van Cas Vos, “Universal challenge” van 

M.M. Walters, “<b>ONSE GOOGLE</b>” van Erns Grundling, “Google Golgota” van 

Johann de Lange, “Christus in Rio” en “God is (soos) die internet” van Joan Hambidge en 

“visioen van thomas of patmos” van Tom Gouws.  

 

6.2 Tersaaklike teoretiese uitgangspunte 
6.2.1 Transhumanisme en spiritualiteit  

Die transhumanisme (vgl. Hoofstuk 2, afdeling 2.2.3) word omskryf as ’n beweging wat die 

begeerte nastreef om die menslike kondisie te verander en te oorskry. Dié verandering en 

oorskryding verteenwoordig vir die transhumaniste die posthumane kondisie. Die begeerte na 

mag oor skepping, reproduksie en die uiteindelike strewe na onverganklikheid word via 

tegnologiese ontwikkelinge vir transhumaniste ’n moontlikheid (vgl. More, 1994 & 

Humanity+, 2015). Die geloof in ’n hoër gesag wat volgens gelowiges verantwoordelik is vir 

die skepping word deur die transhumanisme verwerp: 

 

Unlike most religious believers, however, transhumanists seek to make their dreams 

come true in this world, by relying not on supernatural powers or divine intervention 

but on rational thinking and empiricism, through continued scientific, technological, 

economic, and human development. Some of the prospects that used to be the 

exclusive thunder of the religious institutions, such as very long lifespan, unfading 

bliss, and godlike intelligence, are being discussed by transhumanists as hypothetical 

future engineering achievements (Humanity+, 2015; vgl. More, 1994 & Bostrom, 

2005). 

 

Volgens More (1994:38) is die posthumane kondisie (vgl. Sorgner, 2010) nie die strewe 

daarna om gode met bonatuurlike kragte te word nie. More (1994:38) veronderstel dat die 

samelewing en spesifiek gelowiges die strewe na die posthumane kondisie beskou as die 

“mens wat god speel” via sy verbintenisse met tegnologie:  
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Talk of “God” or “gods” raises the specter of traditional, outdated, primitive 

conceptions of superior beings. No matter if we become immortal and incredibly 

powerful, we will not be supernatural ghosts unbound by physics[…]. 

 

Dit is uit die bogenoemde duidelik dat manipulasie, mag en die soeke na subjektiwiteit van 

die posthumane subjek in sy digitale leefwêreld direk gekoppel is aan tegnologie.  

 

6.2.2 Tegnofetisjisme 

Ten einde die konsep tegnofetisjisme te begryp, is dit belangrik om die verbande met 

gevestigde definisies van fetisjisme kortliks in ag te neem. Die hedendaagse beskouing van 

fetisjisme vloei voort uit twee tradisionele strominge naamlik die Marxisme en die 

psigoanalise met spesifieke verwysing na Freud.  

 

Volgens Arnold, Gibbs en Shepherd (2006) is kommoditeite vir Karl Marx “meer as net 

materiële objekte met spesifieke gebruikswaarde, omdat objekte ook beskik oor ’n mistieke 

en metafisiese karakter, wat vir Marx skakel met fetisjisme.”  

 

In dié opsig wys Hornborg (2014:130) dat die Marxistiese beskouing van fetisjisme neerkom 

op hoe “menslike verhoudings tot objekte uiteindelik te doen het met mense se verhoudings 

tot ander mense”.  

 

In directing their anger at these mechanical objects, the Luddites can be said to have 

engaged in a form of fetishism, if we define fetishism as the attribution of agency to 

non-living things (Hornborg, 2014:129). 

 

Freud se omskrywing van klassieke fetisjisme is egter vir die doeleindes van hierdie hoofstuk 

en ook in terme van tegnofetisjisme van groter belang. Binne die psigoanalise (vgl. Freud se 

1927-artikel “Fetisjisme”) verwys die term na die pynlike ervaring van die jong seun wat met 

sy moeder se gebrek aan ’n fallus gekonfronteer word en daarmee saam die vrees vir sy eie 

ontmanning (Freud, 1973:59). Die fetisj word dan die plaasvervanger vir die fallus, die 

moeder se gebrek daaraan asook ’n teenvoeter vir die seun se vrees vir ontmanning (Arnold, 

Gibbs & Shepherd, 2006; Fernbach, 2002:4). 
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Die ontkenning van die gebrek aan ’n penis word dan bevestig deur die vervanging daarvan 

met ’n ander objek waaraan die rol van die penis dan toegeken word (Freud, 1973:60): 

 

He takes hold of something else instead – a part of the body or some other object – 

and assigns it the role of the penis which he cannot do without. It is usually something 

that he in fact saw at the moment at which he saw the female genitals, or it is 

something that can suitably serve as a symbolic substitute for the penis.  

 

Die skep van die fetisj het dan ten doel om ontmanning af te weer en om die vrou se gebrek 

aan ’n penis te verskans. Terwyl ’n nougesette beskouing van fetisjisme en begeerte met 

perverse seksualiteit geassosieer word toon Arnold, Gibbs en Shepherd (2006) dat fetisjisme 

’n veel breër diskoers van emosies insluit: “[...] embracing desires to possess, to consume, to 

gaze upon, to represent, to display, to handle, to manipulate, to feel, to experience, to 

venerate, to exalt the desired object.”  

 

Dit is belangrik om daarop te let dat fetisjisme dus nie net handel oor die seksuele soos die 

klassieke Freudiaanse beskouing impliseer nie. Dit manifesteer op verskillende simboliese 

maniere en die term tegnofetisjisme moet hierby ingesluit word. 

Fernbach (2002:17) ondersoek die fetisjisering van tegnologie en noem dat die term 

tegnofetisjisme binne wetenskapfiksie en populêre diskoerse oor tegnologie ontstaan het: 

“Technofetishism also arises [...] where traditional cultural categories of subject and object, 

the human and the technological, are breaking down.” 

 

In haar beskouing van tegnofetisjisme noem Fernbach (2002:22, 35) dat Freud se klassieke 

verklaring van die fetisjobjek wel relevant is, maar dat dit binne ’n digitale leefwêreld op 

verskillende wyses manifesteer en dat ’n nuwe interpretasie van fetisjisme die universele aard 

daarvan wil uitdaag. Verder noem sy dat die Freudiaanse fetisj as ’n simboliese representasie 

van die ontbrekende fallus voorgestel kan word: 

 

Freud lists underwear, garters, or suspenders as likely fetish objects, for they can 

mask a woman’s sexual difference and thus facilitate the fantasy that she is phallic. 

The Freudian fetish can also be metaphoric, symbolically representing the absent 

imaginary phallus (the nose itself, of course, could be interpreted as a symbolic 

substitute and therefore a potential fetish object) (Fernbach, 2002:22).  
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Vir Fernbach (2002:35) is die “virtuele wêreld, soos dit in populêre kultuur verbeel word, ’n 

interaktiewe wêreld waar die tradisionele subjek-objek onderskeid oorskry en nuwe soorte 

beliggaming verbeel word”. Hierdie vervaging van grense hou ook implikasies in vir die 

fetisj omdat “nuwe (of alternatiewe) subjektiwiteit” in terme van tegnologiese objekte 

(“props and prosthetics”)20 verbeel kan word (Fernbach, 2002:35). 

 

6.2.3 Die rol van tegnofetisjisme in spirituele belewing 

Die rol van tegnofetisjisme in spirituele belewing vorm ’n belangrike komponent in hierdie 

hoofstuk. Fernbach (2002:3-36) onderskei tussen verskillende vorme van tegnofetisjisme 

soos dekadente fetisjisme, magiese fetisjisme, matrix-fetisjisme (pre-oedipale fetisjisme) en 

onsterflikheidsfetisjisme. 

 

Antropologies gesproke is die fetisj ’n magiese objek wat groot kragte inhou. Dit is ’n 

spirituele objek met mistieke aura wat dit van die alledaagse onderskei en wat Fernbach 

(2002:104) dan die magiese fetisj noem: 

 

Both magical and classical Freudian fetishisms involve an idolater who worships the 

fetish, believing in its magical properties, and holding the conviction that the fetish is 

invested with presence, standing in for what is absent. While the classical Freudian 

fetish stands in for the mother’s absent phallus, the magical fetish stands in for the 

material presence of a spirit or God who acts through it.  

 

Fernbach (2002:104) toon verder aan dat die magiese fetisj nie slegs ’n simbool van 

bonatuurlike kragte is nie, maar die letterlike beliggaming daarvan is. Fernbach (2002:104) 

meen dat die fetisj nie net liggaamlike gebreke simbolies vervul (en verskans) nie, maar dat 

die magiese fetisj spirituele vervulling bied (asook onsterflikheid verseker) deur die vrees vir 

gebreke op metafisiese vlak af te weer. 

 

In dié verband sluit die volgende uitspraak van Fernbach (2002:104) by die transhumanisme 

aan: 

 

                                                           
20 Tegnologiese objekte soos die digitale kamera en slimfoon is goeie voorbeelde (vgl. Hoofstuk 5). 
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Cyberspace as a magical fetish promises a form of disembodied immortality and 

offers a vision of digital heaven.  

 

Vir die transhumaniste is die verlating of bevryding van die liggaam een van die belangrikste 

vereistes om die posthumane kondisie te bereik. Die strewe om die gebreke van die liggaam 

op te hef deur die verlating daarvan en om vir ewig op ’n liggaamlose wyse in die 

kuberruimte te bestaan, word dus deur die magiese fetisj moontlik gemaak (vergelyk in dié 

verband bogenoemde uitsprake van Fernbach, 2002:104).  

 

Digitale tegnologie (kuberruimte) vervang dus simbolies die gebrek in die samelewing 

(verganklikheid) deur as fetisj op te tree. Tom Gouws se gedig “visioen van thomas op 

patmos” (91) wat in hierdie hoofstuk (6.6.1) bespreek word, is ’n goeie voorbeeld van die 

strewe na ’n ewige lewe in die kuberruim. 

 

Bulajewski (2012a) meen dat die mens die Internet toenemend verkonkretiseer asof dit ’n 

enkelvoudige, onsigbare krag (agency) soos God is. Bulajewski (2012b) bedoel nie dat mense 

letterlik glo die Internet is ’n god nie, maar dat mense toenemend glo en optree asof die 

Internet goddelik is. 

 

Die vertroue in die goddelikheid van die Internet kom subtiel binne die mens se alledaagse 

taal voor en het ’n uitwerking op die mens se subjektiwiteit en konstruksie van ’n eie 

identiteit. Bulajewksi (2012a) verduidelik dié konstruksie van subjektiwiteit met betrekking 

tot tegnologie as volg: 

 

[...] the virtual presence of a unitary Other Subject in our social imaginary is the 

inevitable result of the identities constituted by society’s “ideological apparatuses21.” 

We conjure a God to anchor subjectivity. 

 

Die skep van identiteit met die doel om deur onsself en ander verstaan te word, word volgens 

Bulajewksi (2012a) oorgeneem deur sosiale netwerke. Tegnologie is volgens Bulajewski 

                                                           
21 Bulajewksi (2012a) verwys na Louis Althusser (1971) se beskouing van instellings soos die kerk, die skool, die politieke party en die gesin, onder meer, as 

ideologieë wat die mens se identiteit bepaal. 
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(2012b) ’n fetisjobjek in die sin dat dit die mens, as perverse subjek22, toelaat om die gebreke 

in die huidige sosiale orde te oorkom. Die fetisjobjek stel die subjek in staat om die volle, 

traumatiese impak van die werklikheid te kan ontken. 

 

Oorkoepelend beskou, manifesteer tegnofetisjering as/deur tegnologiese objekte om gebreke 

in die samelewing (byvoorbeeld seksueel, liggaamlik, geestelik, sosiaal en so meer) op ’n 

simboliese vlak te verskans en op te hef. 

 

Uit die bogenoemde bespreking is kortliks op verbande tussen tegnofetisjisme en spirituele 

belewing gewys. Hieruit is dit duidelik dat tegnofetisjisme in die spirituele belewing van 

posthumane subjekte oor die volgende betekenisdimensies beskik: die totstandkoming van 

alternatiewe subjektiwiteit, klemplasing op die gebreke aan/van spirituele identiteit en 

belewing, die soeke na konkrete spirituele belewing en die toenemende toekenning van 

goddelike eienskappe aan digitale tegnologie.  

 

6.3 Analise van geselekteerde gedigte 
6.3.1 “Internet” 

Cas Vos se gedig “Internet” verskyn in die bundel Gode van papier (2001). In die gedig word 

die Internet metafories aan ’n almagtige en alomteenwoordige goddelike opperwese 

gelykgestel soos afgelei kan word uit: “ons god van faam” en “is die god die lig van my 

hart”. Die woord “faam” in die tweede versreël dui daarop dat die Internet aan almal bekend 

is. Dit sluit aan by die derde versreël wat lui: “Op almal se tonge is sy naam”. Dit impliseer 

dat die hele wêreld van hom weet en aanbid ten spyte van taalverskille en kulturele diversiteit 

(“hy maak paspoorte oop met wit sluiers”). Anders gestel, is die Internet ’n god waartoe 

almal op enige tyd en plek toegang het.  

 

Die derde en vierde strofe bevat onderskeidelik intertekstuele verwysings na Psalm 23 en die 

skeppingsverhaal in Genesis: 

 

 

                                                           
22 Die onderskeid om die mens as perverse subjek te beskryf eerder as neurotiese subjek is belangrik omdat, in Lacan (1977) se terme, die perverse subjek 

bewus is van die werklikheid en van die verskansing (disavowal) daarvan deur middel van die fetisjobjek. Die neurotiese subjek onderdruk die werklikheid deur 

die skep van ’n fantasie en is onbewus van die werklikheid. 

 



156 

Al reis ek onder ’n donker maan 

is die god die lig van my hart. 

  

Hy vergun my om Marilyn ná ’n kykweer 

na my beeld en verbeelding te formeer.  

 

In beide strofes val die klem op die metaforiese toekenning van goddelike eienskappe aan die 

Internet. In die derde strofe prys die spreker die Internet as opperwese soos Dawid in Psalm 

23 vir God prys. Die Internet bied spirituele krag en leiding aan die spreker, want al beleef 

die spreker moeilike tye (“Al reis ek onder ’n donker maan”) bied die Internet aan hom 

uitkoms (“die lig van my hart”). 

 

Met spesifieke verwysing na Fernbach (2002:104) se beskouing van die magiese fetisj, 

funksioneer die Internet hier as tegnofetisj wat aan “almal” spirituele vervulling bied.  

 

In die vierde strofe wys die spreker dat dit ook mense in staat stel om hul omgewing te 

(her)skep. Die spreker verkry deur middel van die Internet (as fetisjobjek) die skeppingsmag 

om na sy “beeld en verbeelding te formeer”.  

 

Hierbenewens word die gebrek aan spiritualiteit ook deur middel van die ironiese lading in 

die gedig beklemtoon. Odendaal (2001:6) se bespreking van die bundeltitel sluit hierby aan: 

 

Die bundeltitel, Gode van papier, suggereer naamlik dat dit om valse, feilbare gode 

gaan. Die onverwerklikbaarheid van menslike opvattings of begeertes wat tot 

verafgoding toe verabsoluteer word, as “Gode op papier” in kontras met die ware 

God, word gehekel in die openingsafdeling. 

 

Die hekeling gaan ook gepaard met die voorstelling van die mens se mag, beheer oor en 

manipulasie van tegnologie. Die slotstrofe van die gedig beklemtoon dat die mens in beheer 

is: 

 

Al sit die wêreld aan my god se voete 

kan ek hom vingerdruk net weg laat raak. 
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Die Internet is ’n mensgemaakte afgod wat geskep is déúr mense vír mense se gebruik en 

manipulasie. Die spreker benadruk in die slotreël dat die “almagtigheid” en 

“alomteenwoordigheid” van die Internet (sy god) net tydelik is en dat dit met die druk van ’n 

knoppie tot niet gemaak kan word. Hieruit is dit duidelik dat die spreker in ’n digitale 

leefwêreld in beheer is, maar ironies genoeg slegs deur digitale tegnologie in staat is om te 

bestaan.  

 

Bulajewski (2012a) se kommentaar dat identiteit en subjektiwiteit deur die samelewing se 

“ideologiese apparate” geskep en onderhou word, is belangrik. Deur goddelike eienskappe 

aan die Internet toe te ken, bevestig die spreker sy eie subjektiwiteit en heg hy betekenis aan 

sy bestaan binne ’n digitale leefwêreld.  

 

Pepperell (2003:169) noem dat binne ’n digitale leefwêreld die posisie van die mens as 

middelpunt van die heelal met God as opperwese verdwyn het wat beteken dat die mens se 

bestaan ’n proses van konstante onderhandeling tussen mens en masjien is. Dit dwing die 

posthumane subjek om opnuut oor die rol van spiritualiteit en sy subjektiwiteit in ’n digitale 

leefwêreld na te dink.  

 

6.3.2 “Universal challenge” 

Die gedig “Universal challenge” (79) van M.M. Walters wat in Satan ter sprake (2004) 

verskyn, handel oor die voortbestaan en relevansie van tradisionele godsdiensbeskouings in 

’n digitale leefwêreld. Dit titel suggereer dat die Internet (en ander vorme van digitale 

tegnologie) ’n universele uitdaging aan die beoefening van konvensionele 

spiritualiteitsbelewing stel.  

 

In die eerste strofe verskaf die spreker spesifieke redes waarom konvensionele 

godsdiensbeskouings irrelevant vir posthumane subjekte word:  

 

Die ou god en sy profete weet kennelik niks 

van die druk en dinamiek van ons tyd nie. 

Hul taal en beeld is tydgebonde, hul verwysingsveld 

beslis premodern, indien nie ouderwets nie. 
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In die tweede strofe bied die spreker ’n moontlike oplossing vir die “kulturele 

onbenulligheid” van god in ’n digitale leefwêreld. Die spreker pleit op ’n nuwe openbaring 

van die Messias wat meer in pas is met die vereistes van ’n digitale era. 

 

Die behoefte aan andersoortige wonderwerke bestaan binne die digitale leefwêreld en mense 

“wag op ’n andersoortige superkid” wat “in die Sanskrit van cyberspace” praat. Die spreker 

dui aan dat die mens nie meer die taal en beelde van die “ou god en sy profete” verstaan nie, 

maar in die taal van sy digitale leefwêreld aangespreek wil word: “maar onderhoudend praat 

in die Sanskrit van cyberspace/met microchips en modems, M-A-C, 6-2-2, S-C”.  

 

Die nuwe digitale Messias (“’n andersoortige superkid” en “dié gebruikersvriendelike 

jongeling”) word in die gedig metafories gelyksgestel aan ’n superrekenaar wat aan al die 

mens se byderwetse spirituele behoeftes kan voldoen. Mense moet konstant in staat wees om 

deur vinnige Internetskakels (“fastlink”) op ’n konkrete wyse toegang tot hom te kry: “op sy 

webadres kan klik, met alles wat on line is/netjies en vinnig verkrygbaar op sy ruimtelike 

Internet.” In dié opsig funksioneer die nuwe Messias as ’n tegnologiese fetisjobjek 

(superrekenaar) wat as konkrete plaasvervanger dien vir die afwesigheid van spiritualiteit.  

Dié hiperboliese uitbeelding vorm deel van die spreker se satiriese strategie, waarin hy 

spirituele vervlakking en die behoefte aan verbeterde en meer skouspelagtige spirituele 

belewing ontmasker. In dié verband tree digitale tegnologie as metafoor vir spirituele 

vervlakking op. Hierdie ontmaskering en ironisering van spirituele oppervlakkigheid is 

kenmerkend van Walters se oeuvre en Pakendorf (2005:11) som dit as volg op:  

 

Hy steek die draak met die skynbare laksheid van hedendaagse Christene, absurditeite 

van die geloof, teenstrydighede in die oorgelewerde heilsgeskiedenis en, keer op keer, 

met die ydelheid en vermetelheid van dienaars van die woord. 

 

6.3.3 “<b>ONSE GOOGLE</b>” 

Die gedig “<b>ONSE GOOGLE</b>” (60) van Erns Grundling wat in Nuwe Stemme 3 

(2005) verskyn, sluit aan by aktivering van tegnologiese taal in Walters se gedig. Die spreker 

se gebruik van html-kodetaal of hiperteks sluit aan by die idee dat die posthumane subjek in 

die taal van sy digitale leefwêreld kommunikeer. Die kodes “<html>”, “<body>”, “<p>” en 

“<br>” is kodetaal wat gebruik word om webblaaie te konstrueer en dien as instruksies vir die 

rekenaar om bepaalde stylkonvensies op die webblad uit te voer. ’n Voorbeeld hiervan is in 
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die gedigtitel “<b>ONSE GOOGLE</b>” aanwesig waar die instruksie “<b>” op die 

stylkonvensie vir vetdruk dui.  

 

Die hele gedig word dus voorgestel as hiperteks wat op ’n webblad verskyn. Dié kodetaal dui 

metafories op die gefragmenteerde en gebrekkige aard van die posthumane subjek se 

spirituele belewing. Die spreker in die gedig gebruik die soekenjin Google as plaasvervanger 

vir die Onse Vader-gebed in sy soeke na antwoorde en spirituele vervulling. Die gedig sluit 

tematies by Vos se gedig “Internet” (10) aan, omdat hier ook sprake is van ’n mate van 

verafgoding van tegnologie (spesifiek die Internet): 

 

<p>wat op die www woon<br> 

laat U naam gedouble-(c)lick word<br> 

 

Soos uit die titel van die gedig afgelei kan word, dien die Onse Vader-gebed as interteks. Die 

ontheiliging van die gebed is deel van die spreker se strategie om die spirituele vervlakking in 

die bestaan van die posthumane subjek te ontmasker. Die frases “laat U naam gedouble-

(c)lick word<br>”, “gee ons vandag ons daaglikse e-poes<br>”, “want aan U behoort:<br>” 

en “tot in alle e-wigheid<br>” is aanhalings uit die Onse Vader wat herskryf word om nuwe 

betekenismoontlikhede te skep. Die ontmaskering lê daarin dat die “heilige” en “geestelike” 

gebed van die Onse Vader genivelleer word tot gebed aan die Internet (tegnologie) asook aan 

die mens (spesifiek die liggaam).  

 

Die frases “laat ons in ons handp(s)alms.com”, “gee ons vandag ons daaglikse e-poes<br>” 

en “pornografie is immers van die b(l)ose<br>” bevestig dat dit hier om die spreker se 

seksuele bevrediging en die verheerliking van die liggaamlike gaan. Die woordteenstellings 

(pos-poes, bose-blose en psalms-palms) is opvallend en versterk die kontras tussen die heilige 

en die banale. Die woordspel funksioneer as bevestiging van die posthumane subjek se drang 

na manipulasie, beheer en mag wat daarenteen juis die vervlakking van spirituele belewing 

beklemtoon.  

 

Soos Arnold, Gibbs en Shepherd (2006) aandui, lê die fetisjisme van die soekenjin en die 

Internet daarin dat die posthumane subjek begeer om dit as objek te besit, uit te stal, te 

hanteer, te manipuleer en te verheerlik. Fernbach (2002:104) se beskrywing van die 

kuberruimte as magiese fetisj sluit aan by die metaforiese visie van ’n digitale hemel. Die 
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fetisjisering van die Internet (en Google) deur die spreker in die gedig beklemtoon die 

banalisering van spirituele belewing. Hierbenewens versterk dit die beskouing dat in die 

kuberruimte geen seksuele grense bestaan nie. Die seksuele utopie (digitale hemel) wat deur 

die Internet (as fetisj) daargestel word, verskans die gebreke (hetsy seksueel, ligaamlik of 

geestelik) wat die spreker in die werklikheid ervaar. 

 

Die feit dat die intertekstuele verwysings na die Onse Vader gebruik word, benadruk dat dit 

hier om die gebrek aan tradisionele/geykte/oorgelewerde spirituele belewing handel. Die 

posthumane subjek het nie meer toegang tot spirituele belewing nie en gebrekkige spirituele 

belewing kenmerk sy bestaan. Dit word beklemtoon in die slotstrofe: 

 

want aan U behoort: <br> 

die oë wat kyk<br> 

die grynslag<br> 

en die hol gevoel agterna<br> 

tot in alle e-wigheid<br> 

@men 

 

Dit is duidelik dat die posthumane subjek opnuut aangewese is op homself en op tegnologie 

om betekenis aan sy bestaan te gee. Die posthumane subjek lei ’n kunsmatige en vervlietende 

kitsbestaan wat hoofsaaklik geskoei is op die Internet en tegnologie. Die belewing in sy 

digitale leefwêreld is gestroop en kom neer op hiperteks en “*jpeg en *mpeg” op sy “virtuele 

aarde” – dus valse gode – en hy bly die “hol gevoel” beleef wat “tot in alle e-wigheid”23 sal 

aanhou. Die posthumane subjek, wat alle spiritualiteit verwerp het, bly dus onvervuld en 

eensaam in sy digitale leefwêreld, want hy besef dat sy oppervlakkige seksuele bevrediging 

nie tot spirituele verdieping sal lei nie.  

 

6.3.4 “Google Golgota”  

Die gedig “Google Golgota” (93) van Johann de Lange verskyn die eerste keer in die 

versamelbundel Judasoog (2010) onder nuwe verse. Die gedig word in 2012 in die bundel 

Vaarwel my effens bevlekte held opgeneem onder die afdeling “Google Golgota”. Beukes 

(2015: 607) verwys na Christus van die houtkruis (in “Google Golgota”) wat uitgesonder 
                                                           
23 Die woordspel is opvallend omdat dit weer aansluit by die idee van die kuberruimte as digitale hemel (Fernbach, 2002:104) wat die subjek nastreef.  
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word as van die “eenkant figure” of “bevlekte helde” wat in die bundel opgeroep word. 

Viljoen (Slipnet, 2012) noem dat ten opsigte van die religieuse daar in “Google Golgota” 

kommentaar gelewer word “op die profanering en kommersialisering van geloof in die era 

van Google, Facebook en e-Bay”. 

 

In die eerste strofe ontvang die spreker ’n SMS van Joan Hambidge wat die jarelange 

digterlike gesprek tussen die digtersfigure heraktiveer: 

 

Sondagmiddag in Kaapstad 

& ek kry ’n sms van Joan 

uit Jerusalem: Ek loop nou 

die Via Dolorosa. 

 

Hieruit is dit duidelik dat die spreker se vriendin haarself in ’n ruimte bevind wat bekend is 

vir spirituele toerisme. Na aanleiding van die SMS verbeel die spreker haar hoe die 

hedendaagse samelewing Christus se kruisiging sou beleef: 

 

Was vandag u sterfdag 

sou ons U volg 

 

op Twitter, mekaar sms 

of vir laas u profiel 

op Facebook besoek, spyt 

 ons het nie eerder 

 gevra dat U ons byvoeg 

 as vriend. 

 

Dit is duidelik dat die spreker ’n bekende spirituele gebeurtenis (die kruisiging van Jesus) as 

vertrekpunt gebruik om kritiese kommentaar uit te spreek oor posthumane subjekte se 

obsessiewe misbruik van digitale tegnologie.  

 

Die tweede strofe handel oor hoe mense Jesus op sosiale media sou volg wat opnuut die 

popularisering van die spirituele belewing verskerp. In die derde strofe word die optrede van 

die nuusmedia beskryf: “Die pers sal kameras/& mikrofone in u gesig druk/vir ’n sound bite”. 
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In die vierde strofe is die fokus op die filmindustrie en advertensiewese: “... promosies,/boek- 

& filmregte. Advertensieflitse:/Hoe kry ons daardie kleed/weer witter as sneeu?”. Dié 

verwysing na ’n waspoeieradvertensie (“weer witter as sneeu?”) is uiters alledaags en dit 

ontheilig die geloofsoortuiging dat Christus se bloed aan die kruis die mensdom van sonde 

verlos.  

 

Die spirituele vervlakking van die mens en die banaliteit van die posthumane subjek se 

bestaan in ’n digitale leefwêreld word deurlopend in die gedig vooropgestel. Die posthumane 

subjek se belewing van spiritualiteit is afgestomp en wat veronderstel is om ’n geestelike 

ervaring te wees, word genivelleer tot iets alledaags. Dit word benadruk in die slot: 

 

Joan, stuur my asb ’n 8 megapixel foto, 

’n poskaart of brief in sy handskrif, 

of ’n repie van sy kleed, ek begeer 

iets om op eBay te adverteer. 

 

Die kommersialisering van ’n spirituele oomblik verskerp sodoende die vervlakking en 

relativering van die posthumane subjek se spirituele belewing. Die gebeurtenis van die 

kruisiging en Christus se lyding word gebanaliseer – Jesus word as ’n glanspersoonlikheid 

uitgebeeld. Die fokus is op sensasie, bekendheid en sigbaarheid en die werklike betekenis van 

die kruisiging word gerelativeer. 

 

Die posthumane subjek se behoefte aan konkrete spirituele belewing word deur die gedig 

beklemtoon, want die spreker “begeer iets om op eBay te adverteer” wat daarop dui dat die 

gebeurtenis eers geloofwaardigheid verkry wanneer dit op die Internet verskyn.  

 

Crous (2010a:4) skryf in sy resensie van die bundel dat die gedig “Google Golgota” die 

“globale besetenheid met tegnologie en die relativering van selfs die kruisiging” illustreer. 

Die obsessie met en verafgoding van tegnologie, soos by die gedigte “Internet” van Vos en 

“<b>ONSE GOOGLE</b>” van Grundling, is ook ’n prominente tematiek in “Google 

Golgota”.  

 

Dié verafgoding van tegnologie sluit aan by tegnofetisjisme waar tegnologie as fetisjobjek die 

gebrek in die samelewing verskans om sodoende die beperkinge van die huidige sosiale orde 
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te oorkom (Bulajewski, 2012b). Soos reeds genoem, is Bulajewksi (2012a) van mening dat 

“die skep van identiteit met die doel om geken te word deur onsself en ander oorgeneem 

word deur sosiale netwerke”. In “Google Golgota” word tegnofetisjering tot die uiterste 

gevoer en word die vervlakking van spiritualiteit daardeur beklemtoon. Die gebrek aan 

spirituele belewing word verskans en ontken deur tegnologiese fetisjobjekte soos 

“Facebook”, “’n sound bite” en “8 megapixel foto” as konkrete plaasvervangers te gebruik.  

 

6.3.5 “Christus in Rio” 

Joan Hambidge se gedig “Christus in Rio” (110) verskyn in die bundel Vuurwiel (2009a). Die 

gedig sluit tematies by “Google Golgota” aan, omdat die fokus weereens val op die 

popularisering en kommersialisering van spiritualiteit. Die spreker in “Christus in Rio” 

beskryf haar besoek aan die bekende toeristebestemming, Rio de Janeiro, wat veral bekend is 

vir sy ikoniese Christus die Verlosser-standbeeld. Die spreker besoek die standbeeld en 

beskryf hoe sy haar vergaap aan die “Art Deco-gebou” se “uitgestrekte, verlossende arms.”  

 

Die spirituele betekenis van hierdie standbeeld word egter deur oppervlakkige spirituele 

toerisme ondermyn. Visagie (2011:8) noem dat die spreker ’n selfkritiese oomblik beleef 

“wanneer sy getref word deur die talle toeriste om haar wat koorsagtig die imposante 

Christus-standbeeld in Rio op hul kameras wil vaslê”. Cochrane (2009:7) wys daarop dat die 

spot gedryf word “met die oppervlakkige belewing van die religieuse en die banale vlak van 

ontheiliging deur middel van moderne tegnologie.” Vir Cochrane (2009:7) word die 

Christusbeeld tot ’n “verbruiksartikel reduseer, want binne die digitale era is niks meer van 

waarde, ewigdurend of heilig nie.”  

 

Dit word veral beklemtoon deur die sprekers se verwysings na ander toeriste wat saamdrom 

om die wêreldwonder. Die banale wyse waarop die besoekers “snapshot” en “bulder”, 

beklemtoon die kommersialisering van die spirituele belewing. Dit word verder verskerp deur 

die verwysing na die obsessiewe gebruik van digtitale tegnologie om elke oomblik op kamera 

vas te lê:  

  

“O, kom almal wat wil snapshot, 

wil sê ek was ook dáár.” 
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Dié reëls is ’n intertekstuele toespeling op Matteus 11:2824 waar Jesus sê: “Kom na My toe, 

almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Hierdeur word die spirituele 

betekenis van die Christus die Verlosser-beeld verder ondermyn en geïroniseer. Die spreker 

impliseer dat die beeld niemand tot spirituele heling of verlossing bring nie, maar slegs as ’n 

uitnodiging tot verdere vervlakking dien. Die beeld (en die herhaaldelike fotografiese 

vaslegging daarvan) het niks meer met ’n heilige of spirituele oomblik te doen nie. Dit word 

slegs ’n manier om mense se selfsugtige en oppervlakkige behoeftes aan populariteit te 

bevredig.  

 

Verder is die spirituele oomblik “gedigitaliseer” en kan dit via digitale tegnologie aan 

duisende mense versend word. Dit behels egter geen wonderwerk soos “vermeerder soos 

brode” nie. Die verwysing na “vermeerder soos brode” dui op herhaaldelike fotografering 

van die beeld deur toeriste wat tot ’n mate die spirituele betekenis daarvan tot niet maak. Die 

digitale foto is slegs ’n representasie van ’n outentieke ervaring. In dié opsig maak Doane 

(2000:120) ’n relevante opmerking : 

 

There is always something uncanny about a photograph; in the freezing of the 

moment the real is lost through its doubling. The unique identity of a time and a place 

is rendered obsolete.  

 

In die gedig word leë spirituele gebare (soos die Kanadese atleet wat die kruis slaan) 

ontmasker. Die spreker ontgin Bybelse wonderwerke om juis die gebrek aan spiritualiteit in 

die posthumane subjek se digitale bestaan te beklemtoon. Die verwysing na die Kanadese 

atleet wat “modder op sy opponent/se blinde oog spoeg” is ’n intertekstuele toespeling op  

Johannes 9:6 waar Jesus sy spoeg met sand meng om ’n blinde man te laat sien. Die 

intertekstuele spel vorm deel van die spreker se ontmaskering van die toeriste se spirituele 

oppervlakkigheid. 

 

Die relativering van Bybelse wonderwerke is ook in die slotstrofe ter sprake as die spreker 

verwys na die vermeerdering van die brood (Matteus 14:13-21): 

 

  

                                                           
24 Die Bybel, 1983-vertaling. 
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Die spirituele oomblik 

gedigitaliseer, vermeerder soos brode, 

toe daar visse soos reën oor ons sak. 

 

Visagie (2011:8) noem in dié verband hoe die “oppervlakkige toeristiese geskarrel onverwags 

versmelt met die geestelike wondere van Christus”. Dit is ironies dat die spreker in die 

slotreël soveel spirituele betekenis aan ’n gewone reënbui toeken. Hierdeur word die spreker 

se hunkering na spirituele belewing verskerp en word die gebrek aan spirituele diepte in die 

posthumane subjek se leefwêreld beklemtoon.  

 

6.3.6 “God is (soos) die internet” 

Joan Hambidge se gedig “God is (soos) die internet” (79) wat in Ruggespraak (2002) 

verskyn, sluit aan by Vos se gedig “Internet” omdat in beide gedigte sprake is van ’n 

metaforiese ontginning van die Internet. Die verskil is egter dat die fokus in die Hambidge-

gedig val op die Internet as ’n metafoor vir God, terwyl dit in “Internet” van Cas Vos handel 

oor die Internet as metafoor vir die mens se verafgoding van digitale tegnologie.  

 

Die spreker in Hambidge se gedig stel eers ’n vergelyking met die woord in parentese 

“(soos)” in die titel voor wat sy tegelyk verder as metafoor uitbrei deur “God is die internet”.  

 

In die eerste versreël stel die spreker die vraag: “Hoe vind mens vir God ’n metafoor?” In die 

daaropvolgende drie reëls stel die spreker verbandhoudende vrae: 

 

Hoe stel ’n mens die Almagtigheid voor 

van die jeugdige onthou “daar is geen land 

so ver of woes geleë”? Die majesteit? 

 

Hierdie vrae impliseer ’n spirituele én ’n digterlike dilemma wat die spreker oplos deur God 

metafories aan die Internet gelyk te stel. In die res van die gedig word die aanvanklike 

metafoor uitgebrei om verskillende dimensies van haar spirituele belewing te verwoord.  

Die spreker se spirituele reis en hunkering na spirituele belewing word deur die volgende 

versreëls geïmpliseer:  
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God is die internet met al sy webruimtes 

En onderafdelings en soektogte na verbande 

En verbintenisse en aansluitings... 

Die aansluiting tussen die verre en die nabye; 

die onmiddellikheid; die oplossing van ’n probleem ... 

dikwels ook die soektog wat al hoe verder en verder 

uitkring of terugbeweeg na die eerste soekende vraag. 

 

Die Internet funksioneer dus as ’n metafoor om die omvattende en oneindige aard van God te 

verwoord. Verder dui die bostaande versreëls op die soeke na antwoorde en oplossings asook 

die tydelike geloofskrisis van die spreker. Net soos die Internetgebruiker soektogte op die 

Internet loods en deur verskillende webruimtes swerf, is die spreker se soeke na die spirituele 

vervulling ook ’n ervaring wat tussen die “verre en die nabye” geskied en wat “verder en 

verder uitkring”.  

 

Soos in Hoofstuk 1, (afdeling 1.2) aangedui is, is die gebruik van tegnologie en spesifiek die 

Internet as metafoor kenmerkend van Hambidge se oeuvre. Soos wat Hambidge dus in haar 

liefdesgedigte die verlies aan liefde deur middel van tegnologiese metafore verwoord, word 

die worsteling met spirituele vrae of spiritualiteit op sigself ook deur middel van digitale 

metafore verwoord. Dit is belangrik om aan te toon dat Hambidge se oeuvre ’n aantal fases 

ondergaan het en Cochrane (2016:464, 469) verwys spesifiek na die sterker spirituele 

bewustheid wat aansluit by ’n aflegging van die ego as ’n vernuwende aspek wat sedert 2000 

in haar oeuvre na te speur is.  

 

In “God is (soos) die internet” word God sowel as die Internet as almagtig en 

alomteenwoordig uitgebeeld. Tegnologiese gebreke, byvoorbeeld as die webruimte “weens 

tegniese probleme” onbeskikbaar is, dui metafories op spirituele gebreke en die 

wisselvalligheid van geloof. Met ander woorde, die tydelike geloofsverlies van die spreker 

word vergelyk met die tydelike onbeskikbaarheid van die Internet. Die spreker erken in die 

slotreëls dat haar vertwyfeling tydelik is en dat sy weer geloof terug sal vind.  
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6.3.7 “visioen van thomas of patmos” 

Tom Gouws se gedig “visioen van thomas of patmos” (91) verskyn in Ligloop (2010). Die 

gedigtitel speel intertekstueel in op die openbaring van die visioen oor die koms van die nuwe 

hemel en die nuwe aarde aan Johannes op Patmos (Die Openbaring 21:1-8). 

Dit is opvallend dat die titel verwys na “thomas” (en nie Johannes nie). Eerstens is dit ’n 

toespeling op die digter se voornaam Tom (Thomas) wat op ’n outobiografiese inslag dui. 

Tweedens kan “thomas” verwys na die dissipel wat nie wou glo dat Jesus opgestaan het nie 

(Johannes 20:26-31).  

 

Die twee gedigmotto’s beklemtoon die prominente rol van digitale tegnologie in die 

posthumane subjek se alledaagse belewing: 

 

Just plug in, and the world is yours 

-IBM-advertensie 

 

I am, therefore IBM 

 

Die eerste motto verwys na die slagspreuk van ’n IBM-advertensie vir ’n rekenaar wat aandui 

hoe digitale tegnologie die wêreld vir die mens kan oopmaak. Dit hou verband met die 

belofte van die koms van ’n nuwe aarde en nuwe hemel wat in die interteksuele verwysing ter 

sprake kom. 

 

Die tweede motto is ’n intertekstuele verwysing na die Latynse spreekwoord van die filosoof 

René Descartes25, “Cogito ergo sum” of “Ek dink, daarom is ek”. Die twee bundelmotto’s 

weerlê egter dié klassieke beskouing van wat dit beteken om mens te wees (menswees). 

Descartes se geïntegreerde beskouing van die liggaam, siel en verstand verkry via die 

gewysigde motto ’n vierde komponent by, naamlik die masjien. In die gedig word die mens 

se bestaan (subjektiwiteit) gelykgestel aan die masjien (IBM-rekenaar) en beklemtoon die 

spreker dat die posthumane subjek se belewing onlosmaaklik aan tegnologie gekoppel is. 

Derhalwe vervaag die onderskeide tussen mens en masjien.  

 

                                                           
25 Uit Principia Philosophiae (1644).  
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Die gedig omvat in sy geheel die spreker se alternatiewe visioen van “’n nuwe aarde” wat 

oorheers word deur digitale tegnologie. Die spreker beskryf die “nuwe aarde” as “’n virtuele 

land van openbaringe” wat deur die “Hoofraam” beheer word en waaruit “’n lewegewende 

stroom deur kabels goud” vloei. 

Ander verwysings na masjiene en tegnologie in die spreker se visioen is onder meer  

“silikonsee”, “teleskoop”, “geneties gemanipuleerde vrugtebome”, “Hoofraam”, 

“biotegnologie” en “molekulêre masjien”. Tesame met die verwysings na “IBM” in die 

motto’s is dit duidelik dat die spreker die “nuwe aarde” metafories aan ’n rekenaar gelykstel.  

 

Die verwysing in die slotreël na “hierdie global village” bevestig verder dat die aarde op 

metaforiese vlak as ’n masjien (rekenaar) voorgestel word. Marshall McLuhan (1962:33) se 

teorie van die “global village” hou in dat ’n soort elektroniese (kosmiese) wand oor die aarde 

gespan is wat alle mense aanmekaar verbind. Daar bestaan dus in hierdie global village 

(rekenaarwêreld/ digitale leefwêreld) ’n kollektiewe bewussyn. 

 

Die transhumanisme (More, 1994) beklemtoon dat die mens in die toekoms sy liggaam sal 

agterlaat en liggaamloos in die kuberruimte of ’n soort virtuele ruimte sal voortbestaan. Die 

fokus vir die transhumaniste is dus om die dood te ontwyk en die pyn en aftakeling van ’n 

menslike liggaam te ontsnap. Hierdie beskouing word beklemtoon deur die volgende 

versreël: “Waar ons kan ligloop, onaangeraak deur die dood se seduksie.” 

In die spreker se visioen verwys die “heiliges” wat “gewigloos loop” metafories na 

posthumane subjekte (kuborgs) wat moontlik hul liggame verlaat het en as een kollektiewe 

bewussyn in ’n “virtuele land” bestaan.  

 

Hambidge (2010:7) skryf in ’n resensie van die bundel Ligloop (2010) dat die bundeltitel 

beteken om “lig te loop, dus spiritueel te wees, en om versigtig met die gegewe in die bundel 

om te gaan.” Crous (2010b:9) meen dat die titel die “soeke na lig” suggereer en dat dit “ook 

letterlik verwys na die manier van loop.” Die bundeltitel word ook in reël 13 (“waar ons kan 

ligloop, onaangeraak deur die dood se seduksie”) in die slotgedig (“visioen van thomas of 

patmos”) herhaal.  

 

In reël 13 ontstaan ’n aantal betekenismoontlikhede. Dit kom daarop neer dat die “nuwe 

aarde” beperkte spirituele moontlikhede inhou, want die spirituele belewing in dié konteks is 

mensgemaak en word bewerkstellig en in stand gehou deur tegnologiese ontwikkeling of 
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metafories gesproke deur ’n “Hoofraam”. Alhoewel die posthumane subjek dus ’n “nuwe 

aarde” skep waarin hy gewigloos, sonder die aftakeling van die liggaam en “dood se 

seduksie” kan bestaan, bly dit egter tydelik. Dit verteenwoordig steeds nie die “volmaakte” 

vorm van spirituele belewing nie soos duidelik uit die slotreël blyk: “in hierdie global village 

is die nuwe hemel steeds onder konstruksie.” 

 

Die spreker erken dat in die “global village” of digitale leefwêreld die hemelse en die ewige 

(“die nuwe hemel”) nog nie aangebreek het nie, maar steeds ’n onbereikbare ideaal (“onder 

konstruksie”) is.  

 

6.4 Samevatting en gevolgtrekkings 
In hierdie hoofstuk is die rol van tegnofetisjisme en die metaforiese betekenisse van digitale 

tegnologie in die spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte ondersoek.  

Daar is spesifiek gefokus op die literêre vergestalting hiervan in die volgende Afrikaanse 

gedigte vanaf 2000 tot 2012: “Internet” van Cas Vos, “Universal challenge” van M.M. 

Walters, “<b>ONSE GOOGLE</b>” van Erns Grundling, “Google Golgota” van Johann de 

Lange, “Christus in Rio” en “God is (soos) die internet” van Joan Hambidge en “visioen van 

thomas of patmos” van Tom Gouws.  

 

Op grond van deeglike teksanalise volg ’n aantal gevolgtrekkings oor die rol van 

tegnofetisjisme en die metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte. 

 

Digitale tegnologie beskik oor verskillende metaforiese betekenisse in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte. In die gedig “Internet” van Cas Vos is 

aangetoon dat die Internet as metafoor dien vir ’n alomteenwoordige opperwese wat oor 

goddelike eienskappe beskik. Die toekenning van goddellike eienskappe aan die Internet stel 

die spreker in staat om sy subjektiwititeit en die rol van spiritualiteit in sy digitale leefwêreld 

te herevalueer. Verder is aangedui dat die goddelike aard van die Internet gerelativeer word 

en dat die spreker steeds die mag oor digitale tegnologie behou ofskoon hy hierdeur sekere 

magte verkry.  
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In “Universal challenge” van M.M. Walters dryf die spreker die spot met die voorwaardes 

wat die posthumane subjek aan spiritualiteitsbelewing stel. In dié opsig word die nuwe 

Messias metafories aan ’n superrekenaar gelykgestel waartoe almal vinnige en 

gebruikersvriendelike toegang het.  

In Erns Grundling se “<b>ONSE GOOGLE</b>” dui rekenaarkodetaal metafories op die 

gefragmenteerde aard van die spreker se spiritualiteitsbelewing. Digitale tegnologie tree in 

die gedig as plaasvervanger vir die Onse Vader-gebed op wat metafories dui op die 

verafgoding van digitale tegnologie.  

 

In beide “Google Golgota” van Johann de Lange en “Christus in Rio” van Joan Hambidge val 

die fokus op spirituele vervlakking en die rol van digitale tegnologie. In “Google Golgota” 

funksioneer digitale tegnologie as fetisjobjekte om die gebrek aan spirituele belewing te 

verskans. In die opsig sluit die gedig aan by “Universal challenge” en “<b>ONSE 

GOOGLE</b>” waar digitale tegnologie as fetisjobjekte optree ten einde beperkinge in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte te oorkom.  

 

In “God is (soos) die internet” van Joan Hambidge funksioneer die Internet as metafoor vir 

die oneindige en onpeilbare aard van God. Die spreker brei die Internetmetafoor uit om op ’n 

metaforiese vlak haar spirituele gebreke en tydelike geloofskrisis te verwoord.  

 

Idees van die transhumanisme kom in “visioen van thomas op patmos” van Tom Gouws ter 

sprake. Die gedig is ’n visioen van ’n nuwe aarde waarin “heiliges” wat “gewigloos loop” 

metafories verwys na posthumane subjekte wat hul liggame afsweer om as een kollektiewe 

bewussyn in die “virtuele land” te bestaan. Dit toon aan dat die “nuwe aarde” wat deel van 

die spreker se visioen vorm, metafories aan ’n rekenaar (“Hoofraam”) gelykgestel word. 

  



Hoofstuk 7: Rolle en metaforiese betekenisse van 
digitale tegnologie in die doodsbelewing 

van posthumane subjekte
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7 Hoofstuk 7: Rolle en metaforiese betekenisse van 

digitale tegnologie in die doodsbelewing van 

posthumane subjekte 

 

7.1 Inleiding 
In die vorige hoofstuk is verskillende manifestasies van posthumane subjekte se spirituele 

belewing vanuit ’n transhumanistiese en tegnofetisjistiese perspektief ondersoek. Die literêre 

representasie hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte vanaf 2000 tot 2012 is aangetoon.    

 

Die fokus in hierdie hoofstuk verskuif na die rolle en metaforiese betekenisse van digitale 

tegnologie in posthumane subjekte se belewing van die dood. Die literêre manifestasie 

hiervan in geselekteerde Afrikaanse gedigte ná die millenniumwending (2000-2012) sal 

ondersoek word.  

 

Die doel is om deur teksgerigte analise die verskillende rolle van digitale tegnologie in die 

doodsbelewing van posthumane subjekte te bepaal. In dié opsig sal die toekenning en 

ontginning van metaforiese betekenisse ook verreken word.  

 

In dié opsig is twee konseptuele fokuspunte van belang, naamlik gesprekke met 

afgestorwenes en die dood as virtuele simulasie. Dié twee fokuspunte vloei voort uit die 

kwantitatiewe en statistiese analise van Afrikaanse digbundels vanaf 1990 tot 2012 (sien 

afdeling 3.4). 

 

Dié analise het aangetoon dat relatief min gedigte in die tydperk 2000 tot 2012 fokus op 

verbande tussen doodsbelewing en digitale tegnologie. Derhalwe is die teksanalitiese 

ondersoek in hierdie hoofstuk beperk tot vyf gedigte, naamlik “Tien”, “This number is 

currently unavailable” en “E-pos aan D.J. Opperman” van Joan Hambidge, “Telkom-gesprek 

met my ma (2)” van Lucas Malan en “playstation 2” van Melt Myburgh. 

 

7.2 Gesprekke met afgestorwenes 
Gesprekvoering tussen lewendes en afgestorwenes vorm in die hoofstuk ’n konseptuele 

fokuspunt. In die volgende afdeling word geselekteerde Afrikaanse gedigte volgens twee 
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soorte gesprekke bespreek, naamlik gesprekke met afgestorwe familiefigure en vriende en 

gesprekke met afgestorwe literêre figure.  

 

7.2.1 Gesprekke met afgestorwe familiefigure en vriende 

7.2.1 (a) “Tien” (Joan Hambidge) 

Joan Hambidge is ’n gerekende beoefenaar van die lykdig in Afrikaans. Dit is veral met die 

verskyning van Lykdigte (2000) dat Hambidge toenemend die doodstematiek in die vorm van 

lykdigte verken. In dié verband merk Cochrane (2016:468) die volgende op:  

 

In Lykdigte funksioneer die dood as vierde element in ’n gevestigde tematiese patroon 

in die Hambidge poësieoeuvre: reis-geliefde-digterskap (en dood). 

 

Die gedig “Tien” (50) verskyn in die bundel Dad (2006). Dit is ’n lykdig oor die spreker se 

afgestorwe vader en vorm deel van die gedigreeks “My Ou Dad, ’n reeks”. In totaal bestaan 

die reeks uit dertien lykdigte oor die afgestorwe vader. 

 

Dit is uit die eerste sewe reëls duidelik dat digitale tegnologie ’n prominente rol speel in die 

spreker se belewing van haar vader se afsterwe: 

 

Die webruimte na jou weier 

halstarrig om oop te gaan. 

Op elke soekruimte met google 

staan ek voor dooiemansdeur: 

www.vader.com is tans onbeskikbaar. 

Elke soekenjin wys my af, 

gooi my uit voor ’n grys skerm. 

 

In dié versreëls gee die spreker te kenne dat sy konstant via digitale tegnologie mislukte 

pogings aanwend om met haar afgestorwe vader te kommunikeer. Dit is vanselfsprekend dat 

die spreker se pogings elke keer misluk, want digitale tegnologie beskik nie oor die vermoë 

om kontak tussen die lewendes en die dooies te bewerkstellig nie.  

 

Die spreker koppel dié onvermoë van digitale tegnologie direk aan die belewing van haar 

vader se afsterwe. In dié opsig funksioneer tegnologiese objekte soos “soekruimte”, “google”, 
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“soekenjin” en “grys skerm” as konkrete, verstaanbare en bekende verwysingspunte, 

alhoewel die fokus pertinent op hul onvermoë val soos blyk uit “dooiemansdeur”, 

“onbeskikbaar”, “wys my af” en “gooi my uit”. Hierdeur ontstaan verbande tussen die 

onvermoë van digitale tegnologie en die spreker se onvermoë om die verlies van haar vader 

te verwerk.   

 

Dit kom verder neer op die toekenning van ’n aantal metaforiese betekenisse aan digitale 

tegnologie. Eerstens dien dit as metafoor vir die onpeilbaarheid en finaliteit van die dood. 

Tweedens is die onvermoë van digitale tegnologie metafories vir die onmoontlikheid om die 

dood op ’n rasionele wyse te begryp. Verder funksioneer die onmag van tegnologie as 

metafoor vir die psigologiese en emosionele ontwrigting wat die dood veroorsaak.  

 

Vanaf die agtste reël is daar ’n fokusverskuiwing van digitale of virtuele ruimtes na werklike 

ruimtes. Die spreker kondig die fokusverskuiwing as volg aan: “Laat ek nou met die deur/in 

die huis val: die huis van my vader/had soveel kamers.” Hiermee bevestig die spreker dat ’n 

verbeelde webtuiste (“www.vader.com”) geen vertroosting bied nie. Dit bly ’n 

onbevredigende wyse om die dood van geliefdes te verwerk. Op ’n metaforiese vlak 

beklemtoon dit juis haar onoorkombare verlies.  

 

Derhalwe soek die spreker vertroosting in herinneringe aan haar vader se werklike huis (“die 

huis van my vader”). Die “klein heiligdom” met sy “soveel kamers” laat die spreker toe om 

haar verlies op ’n meer konkrete en materiële wyse te verwerk: 

 

hang foto’s van jou as sportman, 

’n kanon met ’n loodkoeël, 

’n skildery (wat ons verpes) van die Sakekamer, 

en ’n beeld van ’n klei Bonsmara-bul. 

 

Die fokus op konkrete objekte in haar vader se huis help die spreker om ’n meer getroue en 

vollediger beeld van haar afgestorwe vader te vorm. Dit is iets wat sy nie via digitale 

Internettegnologie kon doen nie.  
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’n Duidelike verband bestaan tussen die laaste twee versreëls en eerste twee versreëls, 

aangesien die spreker in beide na die “webruimte” verwys. Die spreker plaas egter in die 

laaste twee versreëls die fokus op haar digterskap:   

 

Jou tweede kind, ’n andersoortige sekretaris, 

soekend, wagtend dat die webruimte oopgaan. 

 

Dit is opvallend dat die laaste twee reëls wel moontlikhede en afwagting in die vooruitsig 

stel, terwyl die eerste twee versreëls uitsluitlik op geslotenheid dui: 

 

 Die webruimte na jou weier 

 halsstarrig om oop te gaan. 

 

Die teenstelling tussen die eerste en laaste twee versreëls is belangrik. In die laaste twee 

versreëls beskou die spreker haar digterskap as die enigste wyse om “toegang” tot haar 

afgestorwe vader te verkry. Dit impliseer dat digterskap ook die enigste moontlikheid bied 

om haar verlies te verwerk, alhoewel dit nog ’n onbepaalde tyd kan neem (“soekend, wagtend 

dat die webruimte oopgaan.”) om oor die verlies van haar vader te dig. 

 

Op dié stadium kan sy nog nie haar verlies via die digkuns verwoord nie. In dié opsig 

verteenwoordig die gedig haar mislukte poging en is die onvermoë van digitale tegnologie 

(vergelyk die eerste sewe versreëls) metafories vir die onmag van woorde om pynlike verlies 

te verwoord.  

 

’n Verdere metaforiese betekenis word in die slotreël aan “die webruimte” toegeken, 

aangesien dit ook dui op die digter se onafwendbare verganklikheid. Met ander woorde, die 

spreker is “soekend” na en “wagtend” op haar eie dood (“dat die webruimte oopgaan.”). 

 

Hierbenewens dui die “webruimte” wat “oopgaan” ook op die spreker se hunkering om via 

haar dood met haar afgestorwe vader herenig te word. 

  

7.2.1 (b) “Telkom-gesprek met my ma (2)” (Lucas Malan) 

Die gedig “Telkom-gesprek met my ma (2)” (25) van Lucas Malan verskyn in die bundel 

Afstande (2002). Dit is die tweede gedig in ’n reeks van drie gedigte. In al drie gedigte speel 
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digitale tegnologie (in die vorm van telefoongesprekke) ’n rol in die spreker se verwerking 

van sy moeder se afsterwe. Verder dui dit op sy hunkering om die afstand tussen dood en 

lewe te oorbrug. Die gedigte sluit aan by Hambidge se reeks “My Ou Dad, ’n reeks” uit Dad 

(2006), omdat beide reekse handel oor sprekers wat via tegnologie poog om gesprekke met 

afgestorwe familielede te voer. 

 

In “Telkom-gesprek met my ma (2)” vind die telefoongesprek tussen die seun en sy 

afgestorwe moeder nie werklik plaas nie, weens die vanselfsprekende onvermoë van die 

telefoon om sulke gesprekke te bemiddel. Dit is ironies dat die gedigtitel verwys na ’n 

“Telkom-gesprek”, want uiteraard kan hier geen sprake wees van ’n wedersydse gesprek 

tussen seun en moeder nie. Die “gesprek” wat die spreker met sy afgestorwe moeder voer, 

vind uitsluitlik in sy verbeelding plaas. 

 

Dieselfde onvermoë is aanwesig in “Tien” van Joan Hambidge waarin die spreker probeer 

om haar afgestorwe vader via die Internet op te spoor. In ooreenstemming met “Tien” is dit 

juis die onvermoë van digitale tegnologie wat van metaforiese belang is. 

 

In die eerste strofe gee die spreker te kenne dat hy herhaaldelik onsuksesvolle pogings 

aanwend om telefonies met sy afgestorwe moeder in verbinding te tree: 

  

My liewe Ma, ek probeer maar weer vanaand. Kan jy 

my hoor? Dis nou Dinsdag hier; ek probeer maar weer; 

gistraand is ons mos afgesny. Dit raas nog, Ma – is dit jy? 

Nee, lyk my nie – oukei, sal weer ná die nuus probeer. 

 

Die onvermoë en gebreke van die telefoon is ’n metafoor vir die spreker se mislukte pogings 

om die dood van sy moeder te verwerk. Op ’n metaforiese vlak dui die onsuksesvolle 

telefoongesprekke ook op die ontwrigting, verwardheid en eensaamheid wat die dood 

veroorsaak. 

 

Nietemin is die telefoon ’n alledaagse en konkrete tegnologiese objek waardeur die spreker 

minstens verbeelde kontak met sy afgestorwe moeder kan bewerkstellig. Die verbeelde 

telefoongesprek bied tot ’n mate vertroosting aan die spreker, omdat dit makliker is om deur 
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bekende en konkrete tegnologiese objekte die ontglippende en abstrakte aard van die dood te 

begryp. 

 

In die tweede strofe is wel aanduidings dat die verbeelde telefoonoproep wat die spreker “ná 

die nuus” maak, geslaagd is: “Daar’s dit nou, stukke beter! Nee, ek hoor jou goed.” Dit is tot 

’n groot mate irrelevant of die oproepe suksesvol is of nie, aangesien dit slegs in die spreker 

se verbeelding plaasvind.  

 

Van groter belang is dat die fokus vanaf die tweede strofe verskuif na die spreker se 

vertwyfelinge oor en ontnugtering met die dood. Die verbeelde telefoongesprek laat die 

spreker onder meer toe om bestek te neem oor die dood van sy vriende:  

 

Ja, die ouens kap nou om. Ou Ernst het toe ook gaan kyk  

hoe dinge daaikant lyk. Sê maar groete, ás die ou onthou. 

 

In die derde strofe is dit duidelik dat die verbeelde telefoongesprek eintlik ’n werklike 

introspektiewe selfgesprek is oor verlies, afskeid en die afstand tussen die lewendes en die 

dooies: 

 

 Nee, ek sit maar diékant en ek dink: Hoe lank het dit gevat 

 om mekaar gewoond te raak; die stem en so, om plek te kry 

 vir elkeen in jou kop en binnegoed. Dan gee almal skielik pad, 

asof dit ’n dagbesoekie was. Los jou sommerso, asof jy – 

 

Deur die verbeelde telefoongesprek probeer die spreker om afstande op te hef, maar 

terselfdertyd is dit ook ’n metafoor vir die onoorbrugbare afstand tussen die lewendes en die 

dooies. Olivier (2003:160) skryf in ’n resensie van die bundel Afstande (2002) dat die 

afstande wat deur die bundeltitel geaktiveer word, dui op die “afstand doen van dinge” én om 

afstand te doen “van die lewe self”. Hierbenewens wys Olivier (2003:160) daarop dat die titel 

verder dui op die afstand wat tussen mense bestaan, “veral tussen lewendes en dooies”. 

 

In die slotstrofe konfronteer die spreker sy verganklikheid via die verbeelde telefoongesprek. 

Hy verbeel hom dat sy afgestorwe moeder hom direk konfronteer met sy verganklikheid. Hy 

reageer met ontsteltenis op haar ongemaklike vrae:  
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Wat? Nee God, my Ma! Nie nou al nie! – ’n mens moet – 

 Eers regmaak hier. Jy weet mos. Dit vat lank om te groet. 

 

Dit is duidelik dat die spreker nie gereed is om te sterf nie, want hy het nog onafgehandelde 

sake (“Eers regmaak hier.”) en dit is vir hom moeilik om afskeid te neem (“Dit vat lank om te 

groet”). Hy is nie bereid om sy verganklikheid te konfronteer nie en openbaar selfs ’n vrees 

vir die dood. 

 

Die spreker se informele geselstrant is tipies van alledaagse telefoongesprekke tussen 

familielede, maar dit is tog onkonvensioneel dat die spreker sekere frases (“Wat? Nee God, 

my Ma!”) en die “jy”-aanspreekvorm gebruik in ’n telefoongesprek met sy moeder. Dit 

beklemtoon dat hy ’n verbeelde telefoongesprek met sy moeder voer en daarom geen rede het 

om ’n meer gepaste register te gebruik nie. Die alledaagse geprekstaal dra by tot die 

ironisering van die dood wat in der waarheid die spreker se verlies meer skreiend maak.  

 

Olivier (2003:160) meen in dié verband dat die dood van “sy angel gestroop” word en dat die 

verskrikking van die dood herhaaldelik besweer word deur die speelse of ironiese. Die titel 

van die gedig “Telkom-gesprek met my ma (2)” verskerp dié ironie en die “tweegesprek” 

vind uiteraard net in die spreker se verbeelding plaas. Die verbeelde gesprek tussen die 

spreker en sy ma is nie treurig of neerdrukkend nie, alhoewel dit ironies genoeg uitsluitlik oor 

die dood handel.  

 

7.2.1 (c) “This number is currently unavailable” (Joan Hambidge) 

Die bundel Vuurwiel van Joan Hambidge verskyn in 2009. In dié bundel is sprake van 

voortgesette ontginning van die doodstematiek wat veral in lykdigte gestalte kry. Die 

gedigreeks “Klaagsange” is die eerste afdeling van die bundel. Dit bestaan uit twaalf lykdigte 

wat Hambidge opdra aan haar kollega en vriendin, Lisbé Smuts-Smith wat in 2005 

gewelddadig vermoor is. Crous (2009:15) wys op die trefkrag van dié reeks gedigte en 

beskryf dit as ’n “wisselspel van rou emosie en intellektualiteit van die digtende persona wat 

nie daarin slaag om haar leed te verdring nie.”  

 

Die derde gedig in die gedigreeks is getiteld “This number is currently unavailable” (17). Die 

gedig bestaan uit twee dele waarin die spreker ’n onderskeid tref tussen gebeure vóór en ná 
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haar vriendin se dood. In die eerste deel (reël 1-8) verwys die spreker na die laaste 

selfoongesprek wat sy met haar vriendin vóór haar dood gehad het: 

 

 Ons laaste gesprek 

 onverwags 

 onderbreek 

en toe ek terugbel  

is jou foon glo  

tydelik onbeskikbaar. 

’n Blikstem  

dalk ’n voorbode? 

 

Die woorde “onverwags”, “onderbreek” en “tydelik onbeskikbaar” toon aan dat die 

selfoongesprek tussen die spreker en haar vriendin nie vlot verloop nie. Dit is waarskynlik 

weens swak selfoonopvangs of tegniese probleme. Die spreker ontvang toe sy “terugbel” die 

bekende outomatiese boodskap “This number is currently unavailable” wat ’n aanduiding is 

dat haar vriendin tans onbeskikbaar is. Die spreker verwys hier na ’n alledaagse gebeurtenis 

wat lastig, maar nie besonder kommerwekkend is nie.  

 

In reël 7-8 (“’n Blikstem/dalk ’n voorbode?”) bring die spreker die kortgeknipte 

selfoongesprek en die outomatiese stemboodskap (“This number is currently unavailable”) 

direk in verband met die latere afsterwe van haar vriendin. Die verwysing na “Blikstem” 

beklemtoon die gedagte dat iets geheimsinnig, kil en onverwags gaan gebeur. Die selfoon 

vertolk die rol van ’n soort voorspeller of aankondiger van die dood wat ook ironiese 

betekenis aan die andersins saaklike gedigtitel verleen.  

 

Dit is duidelik dat reël 7-8 die onderskeid tussen die eerste (reël 1-6) en tweede deel (reël 9-

22) van die gedig vooropstel. In die tweede deel val die fokus nie op tydelike 

onbeskikbaarheid nie, maar op die vriendin se permanente onbeskikbaarheid weens haar 

dood.  

 

Die woorde “onverwags”, “onderbreek” en “onbeskikbaar” kom in die eerste en tweede deel 

van die gedig voor, maar in die tweede deel verkry dit ’n alternatiewe betekenis. In die eerste 

deel dui dit gewoon op die onbevredigende selfoongesprek tussen die spreker en haar 
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vriendin, maar in die tweede deel ondersteun dit die metaforiese ontginning van digitale 

tegnologie. 

 

Dit is verder van belang dat die woord “onmoontlik” slegs in die tweede deel voorkom. Dit 

beklemtoon die feit dat die spreker nooit weer met haar afgestorwe vriendin kan 

kommunikeer nie. In dié opsig verskil dit van die eerste deel waar dit wel moontlik is om 

terug te bel. In die gedig funksioneer die selfoon as metafoor vir die onteenseglike finaliteit 

en ontwrigtende aard van die dood. Dit word veral in die laaste vier versreëls sterk 

beklemtoon: 

 

te dink: boonop 

sal ek  

jou helder stem 

nooit weer op my selfoon 

 kry nie 

 

In bostaande reëls vergelyk die spreker haar vriendin se dood met die permanente uitwissing 

van ’n selfoonnommer. In plaas van haar vriendin se “helder stem” hoor sy voortaan slegs die 

outomatiese stemboodskap “This number is currently unavailable” wat binne die konteks van 

permanente verlies ironies opklink.  

 

Die “blikstem” van die selfoon herinner die spreker konstant aan haar verlies en die feit dat 

sy nooit weer met haar vriendin ’n gesprek kan voer nie. In dié opsig is die selfoontegnologie 

’n metafoor vir die onoorbrugbare afstand tussen lewe en dood en die onmoontlikheid om die 

dood ongedaan te maak. 

 

Die spreker ontgin nie digitale tegnologie as ’n denkbeeldige tussenganger tussen lewe en 

dood nie en hier is geen sprake van enige poging om ’n gesprek met haar afgestorwe vriendin 

te voer nie. Inteendeel, die fokus val pertinent op die onmoontlikheid hiervan.  

 

Die spreker se belewing van haar vriendin se dood getuig van verslaentheid, sprakeloosheid 

en ontnugtering. Dit word op ’n geslaagde wyse deur die kort en opeengestapelde versreëls 

beklemtoon:  
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Onverwags 

onderbreek 

onbeskikbaar 

en hierby 

onmoontlik 

om ooit 

weer na te dink, 

oor woorde 

met die prefiks on- 

te dink 

 

Hierdie gedig verskil van “Tien” en “Telkom-gesprek met my ma (2)” waarin die sprekers 

wel via digitale tegnologie verbeelde gesprekke met afgestorwenes voer. Die bemiddeling 

van digitale tegnologie bied in “Telkom-gesprek met my ma (2)” ’n sekere mate van 

vertroosting en is ’n komponent van die verwerking van verlies. In teenstelling is in “This 

number is currently unavailable” geen sprake van dié soort vertroosting of verwerking van 

verlies nie.  

 

7.2.2 Die gesprek met afgestorwe literêre figure 

7.2.2 (a) “E-pos aan D.J. Opperman” (Joan Hambidge) 

Joan Hambidge se gedig “E-pos aan D.J. Opperman” (51) verskyn in die bundel Lykdigte 

(2000). Dit sluit tematies aan by “Tien” omdat hier ook sprake is van verbande tussen digitale 

tegnologie, digterskap en die dood. Die fokus verskuif egter na digterlike gesprekvoering 

tussen die spreker en haar afgestorwe mentor.  

 

Digterlike gesprekvoering is ’n prominente tema in Hambidge se poësie-oeuvre en spesifiek 

Lykdigte. In dié opsig noem Cochrane (2016:468) dat daar deurlopend in die bundel “sprake 

[is] van lykdigte aan die self en die digkuns”. Die gedigte “Brief aan Johann de Lange” (26) 

en “Vir Johann de Lange” (42) is voorbeelde van die voortgesette digterlike gesprek wat 

Hambidge met die digter Johann de Lange voer. Cochrane (2016:469) noem in dié verband 

dat dié twee gedigte “verteenwoordigend [is] van ’n voortgesette gesprek tussen Hambidge 

en De Lange” en dat haar “briewe” aan hom “’n interessante ars poetica-diskoers oor die 

dood van digterskap” laat ontstaan.  
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Grové (2000:7) wys ook met verwysing na Lykdigte dat “die klem eerder op die poësie as die 

digterfiguur gelê word” en dat daar telkens vir die spreker die moontlikheid van verweer en 

’n nuwe begin in die poëtiese woord lê: “Per slot van rekening gaan dit oor die poësie en die 

mag van die woord. En daarom is dit nie verbasend dat soveel verse in die bundel literêr-

teoreties gestemd is nie.”  

 

Die gedigtitel “E-pos aan D.J. Opperman” en motto, “DJO@dieparadys.hemelnet” dui aan 

dat digitale tegnologie as tussenganger optree in die verbeelde digterlike gesprek tussen die 

spreker en haar afgestorwe mentor. Dit is van belang dat die spreker ’n e-pos aan Opperman 

stuur in plaas van ’n konvensionele brief, want dit dui op die tegnologiese veranderinge wat 

sedert Opperman se leeftyd plaasgevind het en tans deel van die spreker se leefwêreld vorm. 

In dié opsig is e-pos vir die spreker ’n manier om die digterlike gesprek te inisieer, vas te lê 

en te verewig. In dié verband beweer Cloete (2000b:7): 

 

Een van die wonderlike dinge van die gedig is dat dit die mens toelaat om met die 

afgestorwene te praat – asof die dood kragtens die gedig nie dood is nie.  

[...] Die “onbereikbare anderkant” is tog bereikbaar in die gedig. 

 

Die verwysing “na W.H Auden se Letter to Lord Byron” plaas die spreker se e-pos-gesprek in 

’n wyer intertekstuele konteks en lei terselfdertyd haar digterlike gesprek met Opperman in. 

Auden se gedig “Letter to Lord Byron” verskyn in Letters from Iceland (1937) waarin hy ’n 

digterlike geprek met die ontslape Engelse digter Lord Byron voer. Die gedig handel veral 

oor veranderinge op literêre gebied en gewysigde verhoudings tussen digters en hul gehore.  

 

Die tema van literêre verandering speel ook ’n belangrike rol in die digterlike gesprek tussen 

die spreker en Opperman: 

 

Hier ondermaans gaan dit helaas 

Nie meer ou stryk. Om die waar- 

heid te sê: jy sien hoe die blaar 

en pennie van die uitgewersbaas 

 

elke digterlike wysie nou bepaal. 

die wisselkoers van metaforiek  

mailto:DJO@dieparadys.hemelnet
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danse, ryme of menslike komiek 

word tans al hoe minder ópgehaal. 

 

In hierdie strofes tref die spreker ’n duidelike onderskeid tussen hede (“nou bepaal” en 

“tans”) en verlede. Sy verwittig Opperman dat die Afrikaanse poësie tans in ’n benarde 

posisie verkeer weens finansiële beperkinge, ’n gebrek aan belangstelling en verlaagde 

literêre status. In dié opsig is haar verbeelde e-pos-gesprek aan Opperman ’n hulpkreet en 

metafoor vir die dood van die Afrikaanse digkuns.  

 

Vanaf die derde strofe stel die spreker konstante vrae aan Opperman oor die hiernamaalse 

bestaan van afgestorwe digters. Haar vrae is veral afgestem op die beoefening van die 

digkuns in die hemelse ruimte: “Is daar ’n gehoor?/Behoef julle stemme vir die engelekoor?”.  

 

Die spreker rig soortgelyke vrae vanaf strofe 4 tot 6 aan die afgestorwe literêre mentor. Sy is 

uiteraard bewus dat sy ’n denkbeeldige gesprek met Opperman voer en derhalwe geen 

antwoorde van hom op haar tergende vrae sal kry nie. Van groter belang is dat sy hierdeur 

haar geïdealiseerde beskouings oor digterskap verwoord sowel as haar begeerte om “hierdie 

digterlike paradys” te betree. Vanuit dié invalshoek dien digitale tegnologie (in die vorm van 

’n e-pos-gesprek) as ’n metaforiese toegangsroete tot die digterlike hemel. Die spreker 

beskryf die spesifieke aard van die verbeelde digterlike paradys as volg: 

 

Is dit waar dat soos mis voor die son alle pyn 

 

in hierdie digterlike paradys verdwyn? 

En dat almal mekaar werklik hoor 

en na presiese beeldende waarde oor- 

deel? Word gedigte gesing of gerym? 

 

Die motto DJO@dieparadys.hemelnet is belangrik ten opsigte van metaforiese ontginning in 

die gedig. In gewone tegniese terme dui “DJO” op die e-pos-ontvanger, die simbool “@” 

beteken “by” en “dieparadys.hemelnet” verwys onderskeidelik na die e-pos-bediener en 

domeinnaam.  
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Metafories gesproke verwys die e-pos DJO@dieparadys.hemelnet egter tegelyk na die 

kuberruimte én die digterlike hemel. Met ander woorde die digterlike paradys word aan die 

kuberruimte gelykgestel waarin geen beperkinge aan digterskap opgelê word nie. 

 

Dié metaforiese ontginning sluit by die transhumanistiese beskouing (More, 1994; Kurzweil, 

1999; Bostrom, 2005) van ontliggaamde onsterflikheid aan. Dié aspek kom veral in die vyfde 

strofe ter sprake as die spreker verwys na “sonder die belemmernis van die oortollige ek?”. 

Dit kom daarop neer dat die posthumane subjek (spreker) haar liggaam, (“oortollige ek”), sal 

verlaat en in die kuberruimte (“paradys”), sonder “pyn” voortleef. 

 

Fernbach (2002:104) noem ook dat die kuberruimte ’n plek van ontliggaamde onsterflikheid 

vir die posthumane subjek verteenwoordig en dat dit die visie van ’n digitale hemel in die 

vooruitsig stel. (vgl. Hoofstuk 5, afdeling 5.2.1).  

 

Die uitbeelding van die kuberruimte as ’n soort digitale hemel is van toepassing op “E-pos 

aan D.J. Opperman”, omdat die afgestorwe mentor homself in ’n paradyslike kuberruimte 

bevind soos die motto “DJO@dieparadys.hemelnet” aandui. Die spreker fantaseer oor dié 

“digterlike paradys” wat metafories op geïdealiseerde digterskap dui.   

 

Ironies genoeg is dit juis geïdealiseerde (en verbeelde) digterskap wat die dood van 

Afrikaanse digkuns kan teëwerk. Die verbeelde e-pos-gesprek en die kuberruimte as 

digterlike paradys skep die moontlikheid “om almal weer te laat glo in die poësie se krag.” 

Dit sluit aan by die sewende strofe waarin die spreker Opperman versoek om haar 

inspirerende boodskap aan ander gekwelde digters te versend: 

 

 Liewe DJO, as jy hierdie boodskap kry  

– uit my digtershart so pas bevry –  

 berg hom, en versend hom duisendvoud 

 aan al my digtersvriende, jonk en oud. 

 

Hierdeur beklemtoon die spreker Opperman se oppergesag as digter en mentor. Die spreker 

verwag nie dat hy haar moet antwoord nie, maar om haar e-pos-boodskap aan duisende 

mense aan te stuur (“berg hom, en versend hom duisendvoud”). Die spreker impliseer 

hiermee dat niemand ag sal slaan op haar boodskap nie, behalwe as die afgestorwe Opperman 
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dit versend. Hy heers in teenstelling met die spreker reeds as digterlike opperwese in die 

“digterlike paradys”. In dié opsig funksioneer die e-pos-boodskap as metafoor vir goddelike 

ingryping en openbaring.  

  

7.3 Die dood as virtuele simulasie 
Die dood as virtuele simulasie is die tweede konseptuele fokuspunt in die hoofstuk. Dit is van 

belang in die bespreking van die gedig “playstation 2” van Melt Myburgh in die volgende  

afdeling. 

 

7.3.1 “playstation 2” (Melt Myburgh) 

Die gedig “playstation 2” (54) van Melt Myburgh verskyn in die bundel Oewerbestaan 

(2010). Die gedigtitel verwys na die tweede weergawe van die digitale videospeletjiekonsole 

PlayStation wat in 2000 deur die Sony-maatskappy ontwikkel is.  

 

Die gedig handel oor twee seuns wat saam ’n PlayStation videospeletjie speel. Dit is duidelik 

dat die speletjie in die oorlogsgenre val soos blyk uit verwysings na “slagtings”, “skerwe 

vuur” en “kartetse”. In dié gewelddadige virtuele oorlogsone verkry die seuns deur digitale 

bemiddeling beheer oor die dood wat veral deur aktiewe handelinge beklemtoon word: “die 

seuns fussileer mekaar met afstandbeheer” (reël 7) en “die seuns beslis vonnisse met 

vingerkontroles” (reël 10).  

 

Die twee seuns beskou die dood as ’n speletjie wat hulle deur intelligente en strategiese spel 

kan beheer. Dit kom veral in die tweede versreël (“omsigtig katrol die een die ander in”) en 

die elfde versreël (“systap elektronies verdwaalde kartetse”) ter sprake. Die spelmotief word 

ook deur die meerduidige gedigtitel (“playstation 2”) beklemtoon. Hier word nie slegs 

verwys na die gewilde videospeletjiekonsole nie, maar ook op ironiese wyse na die spel met 

die dood.  

 

Turkle (1984:80) verduidelik die beheer wat videospeletjies aan spelers gee as volg:  

 

The games combine a feeling of omnipotence and possession – they are a place for 

manipulation and surrender. 
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Dié opmerking is van toepassing op “playstation 2” waar die digitale videospeletjie ook ’n 

manier is om die dood te ontwyk, uit te daag en beheer daaroor uit te oefen. Die virtuele 

videospeletjie stel die seuns in staat om mekaar op ’n gesimuleerde wyse dood te maak. In 

die virtuele ruimte kan hulle oor en oor sterf om sodoende onverganklik te word. Digitale 

tegnologie stel hul ook in staat om op ’n baie opwindende en meerdimensionele wyse te sterf 

soos uit die slotreël blyk: “sterf aanskoulik in 3D al om die ander uur”.  

 

Die digitale videospeletjie se bemiddelingsrol in “playstation 2” is om aan die posthumane 

subjek onverganklikheid te bied. Die digitale simulasie en virtuele belewing van die dood, 

bevry die posthumane subjek van sy vrese en beperkinge. In die gedig funksioneer die 

digitale videospeletjie as ’n metafoor vir die posthumane subjek se onstuitbare drang om 

onverganklik te wees. 

 

Dié metaforiese ontginning sluit nou aan by die transhumanistiese beskouing oor die 

onfeilbaarheid van die posthumane subjek in ’n virtuele en digitale leefwêreld. In dié opsig 

sluit “playstation 2” aan by transhumanistiese idees oor spiritualiteit wat in die vorige 

hoofstuk aan bod gekom het. Een van die hoofdoelwitte van die transhumaniste is om die 

posthumane kondisie na te streef deur verganklikheid te oorkom. Die verlating van die 

materiële liggaam verseker dat die pyn en aftakeling van die verouderende liggaam ontsnap 

kan word. Dit beteken uiteindelik dat die dood ontwyk word en dat die posthumane subjek 

dan as liggaamlose wese in sy digitale leefwêreld kan bestaan. 

 

In “playstation 2” is dié transhumanistiese toekomsvisie en tegnofantasie ook ter sprake. Die 

spreker beklemtoon dié idees in reël 6 (“flitsend verhewe bo swaartekrag”) en reël 12 (“sterf 

aanskoulik in 3D al om die ander uur”). Die beskrywing dat die seuns oor en oor op 

aanskoulike wyse sterf, impliseer dat hulle die dood ontken en selfs oorwin.  

 

Digitale tergnologie stel die seuns ook in staat om die wette van swaartekrag te oorkom. 

Verder verwys die spreker nêrens na hul materiële liggaamlikheid nie. Die seuns gebruik nie 

hul liggame om handelinge uit te voer nie, aangesien hierdie rol grootliks deur digitale 

tegnologie oorgeneem is: 
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die seuns beslis vonnisse met vingerkontroles 

systap elektronies verdwaalde kartetse 

sterf aanskoulik in 3D al om die ander uur 

 

Die seuns word nie as mense uitgebeeld nie, maar as onverganklike posthumane wesens wat 

die beperkinge van menslike liggaamlikheid en die dood oorkom het. In dié opsig is die seuns 

metafories van die transformasie van transhumane na posthumane identiteit.  

 

7.4 Samevatting en gevolgtrekkings 
In hierdie hoofstuk is die rolle en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van die dood ondersoek. Daar is spesifiek gefokus op die 

literêre vergestalting hiervan in die volgende Afrikaanse gedigte vanaf 2000 tot 2012: “Tien”, 

“This number is currently unavailable” en “E-pos aan D.J. Opperman” van Joan Hambidge; 

“Telkom-gesprek met my ma (2)” van Lucas Malan en “playstation 2” van Melt Myburgh. 

Op grond van deeglike teksgerigte analise kan die belangrikste gevolgtrekkings oor die rolle 

en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die doodsbelewing van posthumane 

subjekte aangetoon word. 

 

Dit is duidelik dat digitale tegnologie ’n belangrike rol in posthumane subjekte se belewing 

van die dood speel. In “Tien”, “Telkom-gesprek met my ma (2)” en “E-pos aan D.J. 

Opperman” tree digitale tegnologie as bemiddelaar op om kontak met afgestorwe familielede 

en literêre figure te bewerkstellig. Dié pogings misluk weens die vanselfsprekende onvermoë 

van digitale tegnologie, alhoewel digitale onvermoë hier metafories dui op die onvermoë van 

die posthumane subjekte (sprekers) om die verlies van geliefde familielede en vriende te 

verwerk (“Tien”, “Telkom-gesprek met my ma (2)” en “This number is currently 

unavailable”). 

 

Die onvermoë van digitale tegnologie laat verdere metaforiese betekenisse ontstaan. Eerstens 

dien digitale tegnologie as metafoor vir die onpeilbare en onoorkombare finaliteit van die 

dood en die psigologiese en emosionele ontwrigting wat dit veroorsaak (“Tien, “Telkom-

gesprek met my ma (2)” en “This number is currently unavailable”). 
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In “Tien” is aangetoon dat ’n noue verband tussen die afsterwe van die spreker se vader en 

haar digterskap bestaan. In dié opsig is aangedui dat die onvermoë van digitale tegnologie ’n 

metafoor is vir die ontoereikende aard van woorde om pynlike verlies te verwoord. 

Terselfdertyd is digterskap die beste moontlikheid (in teenstelling met digitale tegnologie) 

om verlies te verwerk. 

 

In “Telkom-gesprek met my ma 2” is die telefoon ’n konkrete alledaagse tegnologiese objek 

wat dit moontlik maak om die abstrakte en metafisiese aard van die dood te omseil. Verder is 

aangetoon dat die verbeelde telefoongesprek met die spreker se afgestorwe moeder ’n poging 

is om die afstand tussen die lewendes en dooies te oorbrug, maar op ironiese wyse is dit ook 

’n metafoor vir die onoorbrugbare kloof tussen die lewe en die dood. 

 

Voorts is aangetoon dat die verbeelde telefoongesprek in die Malan-gedig eerder die vorm 

van ’n introspektiewe selfgesprek oor die verlies van geliefde vriende aanneem. In dié gedig 

kom die posthumane spreker se konfrontasie met sy verganklikheid die duidelikste na vore in 

vergelyking met “Tien”, “This number is currently unavailable” en “E-pos aan D.J. 

Opperman”. Die spreker konfronteer sy verganklikheid deur die verbeelde telefoongesprek 

met sy afgestorwe moeder waartydens sy denkbeeldige vrae hieroor aan hom stel. 

 

Die gedig “This number is currently unavailable” bied die mees realistiese uitbeelding van 

digitale tegnologie in die posthumane subjek se belewing van die dood. Daar is geen sprake 

van ’n verbeelde gesprek met die afgestorwe vriendin nie. In dié opsig is aangetoon dat 

selfoonkommunikasie juis op die onmoontlikheid dui om enige kontak met die afgestorwe 

vriendin te bewerkstellig. Verder is aangedui dat die outomatiese selfoonboodskap (“’n 

Blikstem”) as ’n aankondiger van die dood optree én die spreker herinner aan haar 

onuitwisbare verlies.  

 

In dié verband is die selfoonboodskap ’n metafoor vir die permanente onbeskikbaarheid van 

die afgestorwe vriendin. Op metaforiese wyse aksentueer dit ekstreme ontnugtering, 

ontwrigting en skok. In teenstelling met “Telkom-gesprek met my ma (2)” is hier geen sprake 

dat digitale tegnologie vertroosting bied of ’n rol speel in die verwerking van verlies nie.  

 

Met verwysing na “E-pos aan D.J. Opperman” is aangedui dat die verbeelde e-pos-gesprek 

tussen die spreker en die afgestorwe literêre mentor metafories is van die dood van die 
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Afrikaanse digkuns. Terselfdertyd is aangetoon dat digitale tegnologie hier metaforiese 

toegang bied tot die digterlike hemel. Dit is veral deur die motto DJO@dieparadys.hemelnet 

duidelik dat die kuberruim aan die digterlike paradys gelykgestel word.  

Verder is aangedui dat die transhumanistiese idee van ontliggaamde onsterflikheid in die 

gedig ontgin word. Dit manifesteer veral in die spreker se fantasieë oor die digitale hemel, 

want dit is in dié ruimte waar sy afstand kan doen van die “oortollige ek” en geïdealiseerde 

digterskap kan beoefen. Voorts is aangetoon dat die versoek aan die digterlike opperwese om 

haar e-pos-boodskap “duisendvoud” te versend op ’n metaforiese vlak op goddelike 

openbaring dui.  

 

In die gedig “playstation 2” handel dit nie oor verbeelde gesprekke met afgestorwe geliefdes 

nie. Die fokus val op die digitale simulasie van die dood deur ’n digitale videospeletjie. Daar 

is gewys dat die deelnemers deur digitale bemiddeling beheer oor hul dood verkry. In dié 

opsig is die videospeletjie ’n metafoor vir die posthumane subjek se transhumanistiese 

begeerte om onverganklik te word.  

  



Hoofstuk 8: Samevatting en slotsom
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8 Hoofstuk 8: Samevatting en slotsom 

8.1 Inleiding 
Die doel van hierdie studie oor mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie vanaf 

1990 tot 2012 was drieledig van aard. Die eerste was om die manifestasie van tegnologiese 

terme en verwysings na tegnologiese objekte in die Afikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 op 

’n kwantitatiewe wyse te karteer. Die tweede was om die eienskappe, dimensies, 

ooreenkomste en verskille van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan in 

geselekteerde Afrikaanse gedigte te ondersoek. Aansluitend hierby is verskuiwings, 

ooreenkomste en verskille van mens-masjien-verhoudinge én die representasies hiervan vóór 

die millenniumwending (1990 tot 1999) teenoor (in vergelyking met) ná die 

millenniumwending (2000 tot 2012) ondersoek. Die derde doel was om rolle en metaforiese 

betekenisse van digitale tegnologie in terme van drie belewingsdimensies te ondersoek, 

naamlik liefde en seks, spiritualiteit en die dood.  

 

8.2 Bevindings en gevolgtrekkings 
In hoofstuk 2 is die belangrikste teoreriese uitgangspunte vir hierdie ondersoek kortliks 

bespreek. Daar is aandag gegee aan die fenomenologiese uitgangspunte van Heidegger 

(1962), Merleau-Ponty (1962) en Ihde (1990, 1993 en 2000) se filosofie van tegnologie en 

mens-tegnologie-verhoudinge en breë transhumanistiese en posthumanistiese uitgangspunte. 

Verder is spesifieke teoretiese uitgangspunte oor die kuborg, transhumanisme en 

posthumanisme in die werk van Haraway (1991, 1999), Hayles (1995, 1999), Pepperell 

(2003), Janicaud (2005) en De Beer (2010) aangetoon. 

 

In hoofstuk 3 is die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese 

objekte in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012 op ’n kwantitatiewe wyse gekarteer. Die 

kwantitatiewe kartering is in die vorm van twee saamgestelde lyste voorgehou: ’n bundellys 

van gepubliseerde Afrikaanse digbundels vanaf 1990 tot 2012 (sien afdeling 3.4) en ’n 

gedigtelys van gepubliseerde gedigte op LitNet vanaf 1999 tot 2012 (sien afdeling 3.5). ’n 

Aantal sinvolle afleidings (sien afdeling 3.7) is deur statistiese data-analise (sien afdeling 3.6) 

gemaak oor die manifestasie van tegnologiese terme en verwysings na tegnologiese objekte 

in die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2012. 
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In hoofstuk 4 is ’n aantal Afrikaanse gedigte vanaf 1990 tot 2012 aan deeglike teksanalise 

onderwerp. Die volgende gedigte het deel van die teksanalitiese fokus gevorm: “ode aan my 

televisie” (Prevot van der Merwe), “Die reus van IBM” en “Kuberkomponis” (Eveleen 

Castelyn), “Virtual reality” (George Weideman), “e-sonnet” (Susan Smith), “kantoormasjien” 

(Hein Viljoen), “Gevaar / Danger / Ingozi” (Martina Klopper) en “Remote” (Aniel Botha). 

Die doel van die teksanalise was om die eienskappe, dimensies, verskille en ooreenkomste 

van  mens-masjien-verhoudinge én die verwante representasies hievan in geselekteerde 

Afrikaanse gedigte te identifiseer.  

 

Die eienskappe, dimensies, verskille en ooreenkomste van mens-masjien-verhoudinge én die 

verwante representasies hiervan is in die onderskeie gedigontledings aangetoon: “ode aan my 

televisie” (sien afdeling 4.4.2a), “Die reus van IBM” (sien afdeling 4.4.2b), 

“Kuberkomponis” (sien afdeling 4.4.2b), “Virtual reality” (sien afdeling 4.4.2c), “e-sonnet” 

(sien afdeling 4.4.2d), “kantoormasjien” (sien afdeling 4.4.2e), “Gevaar / Danger / Ingozi” 

(sien afdeling 4.4.2f) en “Remote” (sien afdeling 4.4.2g). 

 

Duidelikheidshalwe word ’n opsomming van die belangrikste eienskappe, dimensies, 

verskille en ooreenkomste verskaf. In “ode aan my televisie” word die masjien op ’n 

antropomorfiese en monsteragtige wyse uitgebeeld. Die masjien oefen ’n bose en 

ontwrigtende invloed op die spreker en sy huisgesin uit. Die representasie van die mens-

masjien-verhouding dui op eendimensionele vrees en paranoia en die spreker beskou die 

verhouding met sy televisie van korte duur en waardeloos. Die mens-masjien-verhouding in 

dié gedig getuig van ’n beduidende gaping tussen mens en masjien.  

 

Die antropomorfiese representasie van die masjien kom ook in “Die reus van IBM” ter 

sprake, alhoewel dit op ’n meer ekstreme wyse manifesteer. Die masjien (rekenaar) word as 

’n bose vernietiger en supermens uitgebeeld wat oor beter kognitiewe vermoëns as mense 

beskik. Die antropomorfiese uitbeelding versterk die negatiewe en antagonistiese mens-

masjien-verhouding in die gedig en beklemtoon juis op ’n paradoksale wyse die 

monsteragtige en vreesaanjaende aard van die masjien. Soortgelyk aan “ode aan my televisie” 

dui die representasie van die mens-masjien-verhouding op eendimensionele vrees, alhoewel 

dit in “Die reus van IBM” meer intens uitgebeeld word.  

 



193 

Vrees, ontwrigting en bedreiging vorm in “Kuberkomponis” weereens deel van die 

uitbeelding van die mens-masjien-verhouding. Die representasie verskil egter van “ode aan 

my televisie” en “Die reus van IBM” in ’n belangrike opsig. In laasgenoemde twee gedigte is 

min sprake van ’n vervaging van grense tussen mens en masjien. In beide gedigte val die 

fokus op duidelike en teenstellende onderskeide tussen mens en masjien. In terme van die 

mens-masjien-verhouding word die mens op eendimensionele wyse as vreesbevange 

uitgebeeld, terwyl die masjien as ’n bose vernietiger van alle menslikheid uitgebeeld word. In 

“Kuberkomponis” dui die representasie van die mens-masjien-verhouding op onderskeid én 

eendersheid wat ook ’n groter mate van integrasie tussen mens en masjien impliseer, 

alhoewel geen sprake is van ’n volledige transformasie van mens na masjien, wat wel later in 

gedigte ná 2000 na vore kom.  

 

In “Virtual reality” word die mens-masjien-verhouding nie deur vrees en paranoia gekenmerk 

nie, maar eerder deur saaklike aanvaarding, terwyl duidelike tekens van die mens se 

teleurstelling en ontnugtering met masjiene aanwesig is. Alhoewel sprake is van meer 

gematigde interaksie tussen mens en masjien (in vergeleke met “ode aan my televisie”, “Die 

reus van IBM” en “Kuberkomponis”) fokus die representasie van die mens-masjien-

verhouding steeds op die destruktiewe, problematiese en negatiewe invloed van masjiene op 

mense.  

 

Die antropomorfiese representasie van die mens-masjien-verhouding is afwesig in “Virtual 

reality”, alhoewel dit opnuut in “e-sonnet” te sprake kom as die spreker byvoorbeeld na haar 

persoonlike rekenaar as ’n “eenoog-despoot” verwys. Die representasie van die mens-

masjien-verhouding dui op positiewer interaksie tussen mens en masjien. Die spreker erken 

die aanwesigheid van masjiene as deel van haar alledaagse realiteit, terwyl die mens-masjien-

verhouding in “e-sonnet” getuig van geleidelike en relativerende aanvaarding. 

 

Die kombinasie van antropomorfiese en tegnomorfiese representasies van die mens-masjien-

verhouding is in “kantoormasjien” ter sprake. In vergelyking met die representasies van 

mens-masjien-verhoudinge in die geselekteerde gedigte vanaf 1990 tot 1999, sluit 

“kantoormasjien” by hierdie gedigte aan. Dit is veral van toepassing op die antropomorfiese 

wyse waarop die kantoormasjien uitgebeeld word. Tog verskil “kantoormasjien” ook van die 

gedigte vóór die millenniumwending. Die eerste verskil is dat die representasie nie enige 

gevoelswaarde (hetsy positief of negatief) vooropstel nie. Verder is rigiede onderskeide 
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tussen mens en masjien grootliks afwesig en laastens is die tegnomorfiese representasie van 

die mens-masjien-verhouding ’n dominante gegewe in “kantoormasjien”.  

 

In “Gevaar / Danger / Ingozi” dui die oorheersende tegnomorfiese uitbeelding van die mens-

masjien-verhouding op volledige integrasie tussen mens en masjien. Die spreker beleef haar 

wêreld as ’n masjien weens die transformasie van mens tot masjien. In dié opsig verskil dit 

van die gedigte wat vóór 2000 bespreek is, waar die representasies die mens se ondergeskikte 

posisie, vrese en ontnugtering beklemtoon.  

 

In “Remote” is sprake van afwisselende antropomorfiese en tegnomorfiese representasies. In 

“kantoormasjien” en “Gevaar / Danger / Ingozi” dui die tegnomorfiese representasies op die 

opheffing van onderskeide tussen mens en masjien en geïntegreerde verhoudinge. In beide 

gedigte is min sprake van negatiewe en pessimistiese representasies hiervan en word geen 

poging aangewend om die integrasie tussen mens en masjien op te hef nie. In dié opsig 

verskil beide gedigte van “Remote” waarin die destruktiewe invloed van die integrasie tussen 

mens en masjien uitgebeeld word en die mens futiele pogings aanwend om die integrasie 

ongedaan te maak. Dus word die masjien as ’n vernietiger van menslikheid uitgebeeld. In dié 

opsig sluit “Remote” aan by die gedigte vóór die millenniumwending.  

 

Voortspruitend uit die analise van geselekteerde gedigte is ’n aantal kernbevindings gemaak 

oor verskuiwings, ooreenkomste en verskille in terme van mens-masjien-verhoudinge én die 

representasies hiervan vóór die millenniumwending (1990 tot 1999) teenoor (in vergelyking 

met) ná die millenniumwending (2000 tot 2012) (sien afdeling 4.4.3).  

 

Drie belangrike verskuiwings is aangetoon. Eerstens verskuif antropomorfiese representasies 

vóór die millenniumwending na tegnomorfiese representasies of verwikkelde kombinasies 

tussen antropomorfiese en tegnomorfiese representasies ná die millenniumwending.  

 

Die tweede verskuiwing kom op die volgende neer: representasies van mens-masjien-

verhoudinge vanaf 1990 tot 1999 dui op aanvanklike eendimensionele vrese, paranoia, 

antagonisme teenoor masjiene (“ode aan my televisie”, “Die reus van IBM” en 

“Kuberkomponis”) wat verskuif na geleidelike, saaklike en relativerende aanvaarding van 

masjiene as deel van ’n digitale leefwêreld (“Virtual reality” en “e-sonnet”). Dit 
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verteenwoordig op sigself ’n verskuiwing tydens die periode vóór die millenniumwending 

(1990 tot 1999).  

 

In die periode ná die millenniumwending (2000 tot 2012) word masjiene nie meer op ’n 

eendimensionele en apokaliptiese wyse gevrees nie. Dié vrese is of afwesig 

(“kantoormasjien” en “Gevaar / Danger / Ingozi”) of die vrees is geskoei op die volledige 

integrasie tussen mens en masjien wat reeds aangebreek het (“Remote”). 

 

Derdens is bevind dat hegter verhoudinge tussen mens en masjien nie lei tot volledige 

integrasie en ’n totale opheffing van grense tussen mens en masjien in die poësie vanaf 1990 

tot 1999 nie. Dit verskil van die representasies ná die millenniumwending, want in al drie 

bespreekte gedigte (“kantoormasjien”, “Gevaar / Danger / Ingozi” en “Remote”)  is sterk 

sprake van die opheffing van onderskeide tussen mens en masjien. Met ander woorde, 

geleidelike en onvolledige integrasie (1990 tot 1999) het verskuif na volledige integrasie 

tussen mens en masjien (2000 tot 2012).  

 

In hoofstuk 5 is die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van liefde en seks in geselekteerde gedigte vanaf 2000 tot 

2012 aangetoon. Die volgende gedigte is bespreek: “‘Liefde’ in die kuberruimte”, “Elke huis 

het sy kruis” en “Afskeid en vertrek” van Joan Hambidge; “The loneliness of the long-

distanceshooter” van Johann de Lange en “No photography allowed”, “Lonely connect” en 

“Flirt4free.com” van Fourie Botha. 

 

Die identifisering van rolle en metaforiese betekenisse vorm deel van die afsonderlike 

gedigontledings: “‘Liefde’ in die kuberruimte” (sien afdeling 5.2.1a), “Elke huis het sy kruis” 

(sien afdeling 5.2.1b), “Afskeid en vertrek” (sien afdeling 5.2.1c), “The loneliness of the 

long-distanceshooter” (sien afdeling 5.2.2a),“No photography allowed” (sien afdeling 5.2.3a), 

“Lonely connect” (sien afdeling 5.2.3b) en “Flirt4free.com” (sien afdeling 5.2.3c).  

 

Ter opsomming word die belangrikste oorhoofse bevindings oor die rolle en metaforiese 

betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van liefde en seks 

aangetoon. 

 



196 

Daar is bevind dat digitale tegnologie in al die bespreekte gedigte ’n paradoksale 

bemiddelingsrol in die posthumane subjekte se belewing van seks en liefde speel. Dié rol 

sluit aan by die deurlopende spanning tussen die mag én onmag van tegnologie. Aan die een 

kant bied digitale tegnologie ruim moontlikhede om materiële belewing te bewerkstellig, 

maar aan die ander kant bevestig dit juis die gebrek aan liggaamlike belewing en 

eensaamheid (“The loneliness of the long-distanceshooter”, “Lonely connect” en 

“Flirt4free.com”). Benewens die paradoksale bemiddelingsrol van digitale tegnologie is 

bevind dat dit in “The loneliness of the long-distanceshooter” en “No photography allowed” 

’n rol in die ondermyning van gevestigde beskouings speel.  

 

Die metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van 

seks en liefde is gevarieerd. In “Liefde in die kuberruimte” is bevind dat digitale tegnologie 

oor ’n aantal metaforiese betekenisse beskik. Eerstens dui die onverklaarbare tegniese 

gebreke van die Internet as metafoor vir die wankommunikasie en misverstande tussen 

geliefdes. Tweedens beklemtoon die oneindige, onpeilbare en liminale aard van die 

kuberruimte op ’n metaforiese vlak die emosionele verwydering tussen die geliefdes.  

 

Liefdeskonflik in die intieme huishoudelike ruimte is die sentrale tema in “Elke huis het sy 

kruis”. In dié spesifieke konteks dien huishoudelike toestelle soos die skottelgoedwasser, 

ketel en stofsuier op monsteragtige wyse as metafore vir verhoudingskonflik en emosionele 

spanning. Die tematiese verband tussen liefdesverhoudings en digterskap is ’n kenmerk van 

Hambidge se digkuns wat ook in “Elke huis het sy kruis” ter sprake kom. In dié opsig tree 

tegnologiese objekte as metafoor op vir die chaotiese en ontwrigtende aard van digterskap.  

 

In “Afskeid en vertrek” dien die argivale funksies van digitale tegnologie (in die vorm van 

gestoorde e-posse) as metafoor vir liefdesherinneringe en die spreker se 

verhoudingsgeskiedenis. Verder is bevind dat die verwysing na “efemere, onmiddellike 

kuberskrif” van metaforiese belang is, omdat dit dien as ’n metafoor vir die spreker se 

kortstondige liefdesverhouding en die onbevredigende beoefening van die digkuns in ’n 

digitale wêreld.   

 

In “Lonely connect” is bevind dat die spreker se slimfoon metafories as ’n almagtige 

opperwese uitgebeeld word wat verder dui op posthumane subjekte se verknogtheid aan 
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tegnologie. Dit is ook die beste voorbeeld van die relativering en ironisering van die 

bemiddelingrol van digitale tegnologie.   

 

In hoofstuk 6 is die rol van tegnofetisjisme in die spiritualiteitsbelewing van posthumane 

subjekte in geselekteerde gedigte vanaf 2000 tot 2012 aangetoon. Verder is die metaforiese 

betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se spiritualiteitsbelewing vanaf 

2000 tot 2012 aangetoon. Met spesifieke verwysing na die rol van tegnofetisjisme en 

metaforiese betekenisse is die volgende gedigte betrek: “Internet” van Cas Vos, “Universal 

challenge” van M.M. Walters, “<b>ONSE GOOGLE</b>” van Erns Grundling, “Google 

Golgota” van Johann de Lange, “Christus in Rio” en “God is (soos) die internet” van Joan 

Hambidge en “visioen van thomas of patmos” van Tom Gouws. 

 

Die beskrywing van tegnofetisjisme se rol en die identifisering van metaforiese betekenisse 

vorm deel van die onderskeie gedigontledings: “Internet” (sien afdeling 6.3.1), “Universal 

challenge” (sien afdeling 6.3.2) , “<b> ONSE GOOGLE </b>” (sien afdeling 6.3.3) , 

“Google Golgota” (sien afdeling 6.3.4) , “Christus in Rio” (sien afdeling 6.3.5) , “God is 

(soos) die internet” (sien afdeling 6.3.6) en “visioen van thomas of patmos” (sien afdeling 

6.3.7). 

 

Ter opsomming word die belangrikste oorhoofse bevindings oor die rol van tegnofetisjisme 

en metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die spiritualiteitsbelewing van 

posthumane subjekte aangetoon. 

 

Daar is bevind dat die verafgoding van digitale tegnologie in die vorm van tegnofetisjisme in 

“Universal challenge, “<b> ONSE GOOGLE </b>” en “Google Golgota” voorkom. In dié 

opsig tree digitale tegnologie as fetisjobjekte op om beperkinge in die spiritualiteitsbelewing 

van posthumane subjekte te oorkom. In dié gedigte definieer die posthumane subjekte hul 

bestaan in terme van digitale tegnologie en sosiale media waarin die bestaan van ’n 

konvensionele opperwese ontken word. Derhalwe is hierdie gedigte ook voorbeelde van die 

ondermyning, relativering en verwerping van normatiewe en gevestigde  

godsdiensbeskouings. Die Internet (masjien) verteenwoordig dus ’n nuwe geloof wat 

almagtig en alomteenwoordig is. Alhoewel die posthumane subjek pogings aanwend om sy 

spirituele gebreke deur tegnologie te oorkom, is die plaasvervangersrol van digitale 



198 

tegnologie as fetisjobjek tydelik van aard. Die fokus val telkens op die hernieude gebrek aan 

spirituele belewing. 

 

Verder is bevind dat metaforiese betekenisse van digitale tegnologie in die 

spiritualiteitsbelewing van posthumane subjekte veelvuldig van aard is. In “Internet” verkry 

die Internet goddelike eienskappe en gebruik die spreker dit as ’n metafoor vir ’n 

alomteenwoordige opperwese. In “<b>ONSE GOOGLE</b>” is rekenaarkodetaal metafories 

vir die onbevredigende aard van die spreker se spiritualiteitsbelewing. Die herskrywing van 

die Onse Vader-gebed via en in die vorm van digitale taal dui op die plaasvervangende rol 

van digitale tegnologie. Terselfdertyd dui dit metafories op die verafgoding van digitale 

tegnologie in ’n era van spirituele vervlakking.  

 

Joan Hambidge se gedig “God is (soos) die internet” bied ’n korrektief op die deurlopende 

tema van tegnofetisjisme en spirituele vervlakking in “Internet”, “Universal challenge” 

“<b>ONSE GOOGLE</b>”, “Google Golgota”  en “Christus in Rio”. Die Internet in “God is 

(soos) die internet” is metafories vir die spreker se spirituele reis en haar verhouding met 

God. Vir die spreker is God die Internet (en soos die Internet) omdat hy oneindig, 

alomteenwoordig en onpeilbaar is. Die tegniese gebreke van die Internet (soos webruimtes 

wat nie opgespoor kan word nie) dien terselfdertyd as metafoor vir die spreker se tydelike 

geloofskrisis en spirituele vertwyfeling.  

 

Laastens is bevind dat transhumanistiese beskouings ’n prominente rol speel in “visioen van 

thomas op patmos”. Die gedig fokus in aansluiting by die oorspronklike Bybelse interteks 

(Die Openbaring 21:1-8) op ’n visioen van die spreker, waarin hy ’n transhumanistiese “nuwe 

aarde” verbeeld waarin posthumane subjekte “heiliges” is wat “gewigloos loop”. Die “nuwe 

aarde” word metafories aan ’n “Hoofraam” (’n kragtige superrekenaar) gelykgestel wat 

daarop dui dat die “nuwe aarde” deur tegnologiese ontwikkeling oorheers word. 

 

In hoofstuk 7 is die belangrikste rolle en metaforiese betekenisse van tegnologie in 

posthumane subjekte se belewing van die dood in geselekteerde gedigte vanaf 2000 tot 2012 

aangetoon. Die teksanalitiese fokus het op die volgende gedigte geval: “Tien”, “This number 

is currently unavailable” en “E-pos aan D.J. Opperman” van Joan Hambidge; “Telkom-

gesprek met my ma (2)” van Lucas Malan en “playstation 2” van Melt Myburgh. 
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Die beskrywing van rolle en metaforiese betekenisse vorm deel van die onderskeie 

gedigontledings: “Tien” (sien afdeling 7.2.1a), “This number is currently unavailable” (sien 

afdeling 7.2.1b) ,“E-pos aan D.J. Opperman” (sien afdeling 7.2.1c), “Telkom-gesprek met my 

ma (2)” (sien afdeling 7.2.2a) en “playstation 2” (sien afdeling 7.3.1). 

 

Ter opsomming word die belangrikste oorhoofse bevindings oor rolle en metaforiese 

betekenisse van digitale tegnologie in posthumane subjekte se belewing van die dood 

voorgehou. 

 

Daar is bevind dat digitale tegnologie op verskeie vlakke ’n bemiddelingsrol speel in 

posthumane subjekte se belewing van die dood. Dié bemiddelingsrol hou sterk verband met 

die mag én onmag van digitale tegnologie. Dit vergestalt in die meeste gevalle in die vorm 

van verbeelde gesprekke met familiefigure, vriende en literêre figure. Dié verbeelde 

gesprekke verteenwoordig terselfdertyd posthumane subjekte se pogings om kommunikasie 

met afgestorwes te bewerkstelling (vergelyk “Tien”, “Telkom-gesprek met my ma (2)” en 

“E-pos aan D.J. Opperman”). In dié opsig speel die vanselfsprekende onvermoë van die 

Internet, digitale telefoon en selfoon om werklike kommunikasie met afgestorwenes te 

bewerkstellig ’n belangrike metaforiese rol. Dit aksentueer telkens die onvermoë van  

posthumane subjekte (sprekers) om die verlies van geliefde familielede en vriende te verwerk 

(vergelyk “Tien”, “Telkom-gesprek met my ma (2)” en “This number is currently 

unavailable”). 

 

Aansluitend hierby dui die onmag van digitale tegnologie metafories op die onpeilbare aard 

en onoorkombare finaliteit van die dood. Daar is ook bevind dat die onvermoë van  digitale 

tegnologie metafories verband hou met die psigologiese en emosionele ontwrigting wat die 

sprekers ervaar (“Tien”, “Telkom-gesprek met my ma (2)” en “This number is currently 

unavailable”). Daar is bevind dat die onvermoë van digitale tegnologie in die gedig “Tien” ’n 

metaforiese aanduiding is vir die beperkte vermoë van digkuns om die afsterwe van geliefdes 

te verwoord. 

 

Die spreker in “Telkom-gesprek met my ma (2)” bied die mees relativerende, ironiese en 

bepeinsende beskouing op die afsterwe van geliefdes. Die verbeelde telefoongesprek tussen 

seun en moeder, die talle mislukte pogings en die konstante onderbrekings dui metafories op 

die onoorbrugbare kloof tussen die lewe en die dood. Die deurlopende gebruik van 
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gesprekstaal in die verbeelde telefoongesprek versterk die ironiese siening van 

verganklikheid.  

 

In die gedig “This number is currently unavailable” vind geen verbeelde gesprek met die 

afgestorwene plaas nie. Die outomatiese stemboodskap herinner die spreker konstant aan die 

afsterwe van haar vriendin en funksioneer in dié opsig as ’n metafoor vir onuitwisbare 

verlies. Derhalwe wend die spreker geen poging aan om via verbeelde gesprekke haar verlies 

te besweer nie. Die hiperrealistiese, saaklike en gemeganiseerde stemboodskap beklemtoon 

die ekstreme ontnugtering wat die spreker ervaar. In dié opsig is bevind dat digitale 

tegnologie geen vertroostende rol speel nie, maar eerder die finaliteit van die dood bevestig.  

 

In “E-pos aan D.J. Opperman” is ’n verband tussen die dood van ’n afgestorwe literêre 

mentor en die spreker se vrese oor die stand van die Afrikaanse poësie. Die spreker stuur ’n 

verbeelde e-pos-brief aan Opperman wat hom in die “digterlike paradys” bevind. Hierdeur 

word die kuberruimte metafories gelykgestel aan ’n verbeelde digterlike hemel en 

geïdealiseerde digterskap. 

 

In die gedig “playstation 2” word ’n gewelddadige videospeletjie metafories aangewend om 

die posthumane subjek se transhumanistiese begeerte na onverganklikheid aan te dui. Dit is 

die enigste gedig waarin dié aspek aanwesig is. In die ander gedigte word verganklikheid en 

feilbaarheid telkens beklemtoon. Dit verskil van Myburgh se representasie van die dood in ’n 

virtuele ruimte en die tematiese klem op die potensiële onsterflikheid van die posthumane 

subjek in ’n digitale leefwêreld. 

 

8.3 Samevatting 
In die Afrikaanse poësie vanaf 2000 tot 2012 manifesteer rolle en metaforiese betekenisse 

van digitale tegnologie op gevarieerde wyses in posthumane belewing. Afrikaanse digters 

ontgin toenemend digitale tegnologie metafories om verskeie soorte belewing te verwoord. 

Dit is opmerklik dat digitale tegnologie telkens as bemiddelaar optree in posthumane subjekte 

se belewing van liefde en seks, spiritualiteit en die dood.  

 

Die beskouings van die posthumanisme in die samelewing en populêre diskoers vind ook 

neerslag in die Afrikaanse poësie. Die representasies van postshumane en transhumane 
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kondisies sluit aan by beskouings van die veranderende mensbeeld soos spesifiek vanuit die 

posthumanisme veronderstel.  

 

In die Afrikaanse poësie vanaf 1990 tot 2000 is sprake van ’n geleidelike ontwikkeling van 

kubermens na kuborg. Dié verskuiwing is opmerklik in die representasies van mens-masjien-

verhoudinge. Rigiede onderskeide tussen mens en masjien vervaag en toenemende integrasie 

tussen mens en masjien vind plaas.  
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Bylaag A 

 

1. Terafim 

Eveleen Castelyn 

 

1. voorstedelike huise  

2. onbewoon bedags  

3. broodwinners in die sweet  

4. van hulle professies  

5. in toue stres geknoop  

6. en die kinders bemaak  

7. aan surrogate  

8. wat babetjies bewaar  

9. soos hondjies in kennels  

10. die goddelike dag lank  

11. tjank by die hek -  

12. ag, shame!  

13. skottelgoed dreun  

14. in die oopplanne  

15. mikrogolwe so hoog  

16. as die oog kan sien, tuimel  

17. die wasgoed, sing die piecejob  

18. haar pantoffels kniediep  

19. in die wall-to-wall  

20. Pa en Ma  

21. werk hulle nog dood  

22. vir die gesinskamer  

23. waarin die huisgode staan:  

24. hoëtrou kompakte skywe  

25. huisrekenaars video’s  

26. verwerkers van woorde  

27. dekodeerders van beelde  

28. kultuur van moribokharas  
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29. dhurries en kosmosse  

30. groei wild op die muur  

31. jaarlikse uittog  

32. die dag as die skool sluit  

33. nie ’n minuut later nie,  

34. na baaie van buffels en stilte, trotseer alles  

35. tot haaie en bankbestuurders  

36. en goue kaarte limiet  

37. om te vlug  

38. uit die slawehuis  

39. vermoeide gesigte  

40. haal die mombakkies  

41. af van die terafim  

42. begin ontspan en sug:  

43. dankie tog!  

44. die multiplexpolis  

45. bedek alles  

 

Uit: Minder as die engele, 1990 

 

2. stadsleeu 

Henk Havenga 

(vir Braam Kruger) 

 

1. het jy al die stadsleeu gesien? 

2. hy is kart en kleinerig 

3. sodat hy in hysbakke pas 

4. hy staan opsy vir dames 

5. dra ’n swart opvousambreel 

6. en stap bedags in sy carducci-pak 

7. ge-selfoon en gefokus deur die stad 

8. vyfuur sluit hy hom toe 

9. in sy woonstelhok 

10. maar snags laat 



204 

11. voor ’n oop venster 

12. brul hy saggies 

13. in die rigting 

14. van die bosveld 

 

Uit: Nuwe Stemme 1, 1997 

 

3.  stedelinge 

Henk Havenga 

 

1. vroeg soggens grom die stad 

2. reeds soos ’n gewonde dier. 

3. om sesuur gil ’n werfhoendertjie 

4. verbouereerd teen die elektroniese wekkerstorm. 

 

5. by die Fonteine-sirkel wag aasvoëltrokke 

6. in die oggendson op die eerste ongevalle, 

7. en, verneem ek oor die motorradio, 

8. El Niño is die god van wind en reën. 

 

9. om elfuur skakel ek huis toe 

10. vir die oopdraai van die sprinkelbesproeiing 

11. in my vierkantige groentetuin. 

 

12. teen laatmiddag jag ’n geelbekwou, wat in die klipkerk 

13. nes gemaak het, tussen die geboue. benoud 

14. teen my kantoorvenster skuil ’n loodbesmette duif. 

 

Uit: Nuwe Stemme 1, 1997 

 

4. Draadlose wiegeliedjie 

Eugene Marais 

 

1. Slaap, Babatjie, doedoe gerus deur die nag, 
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2. want om jou gedurig hou Engeltjies wag. 

3. Slaap soet na die himne van draadloos J.B.: 

4. ‘I want to be happy’ en ‘Take me to tea’. 

 

5. Jou Pappie speel brug en jou mammie probeer, 

6. en aia verjaar apostolies al weer, 

7. maar Babie, vir jou is die draadloos aan stoom: 

8. ‘Bananas’ en ‘Show me the way to go home’. 

 

9. Toe Mammie en Pappie nog babatjies was, 

10. had hulle geen keuse van Foxtrot en Jazz, 

11. nooit had hulle voorregte, Liefling, soos jy: 

12. ‘Me and the Boy Friend’ en ‘Just for the day’. 

 

13. Slaap soet, lief’ Kaboutertjie, soet deur die nag, 

14. jou ogies is toe, net jou lippies wat lag, 

15. want Pappie’s ’n Jakkals en Mammie ’n ‘Blaar’, 

16. maar die program is ‘J.B.’ en ‘CT. Nujaar’. 

 

Uit: Die Huisgenoot, 1926 

 

5. Ballade van die Grysland 

D.J. Opperman 

Die vroegre boere-paradijs 

is nou een molshoop, groot en grijs. 

TOTIUS (Trekkerswee) 

 

I 

1. Uit tonnels van die nag tuur 

2. ek oor rook en mis as ysterspore 

3. my in kringe van die stad instuur. 

4. Teen dakke en skoorstene blink 

5. die son, soos in ’n leeggeloopte dam 

6. op bottelskerwe en geroeste sink. 
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7. Eers in slote langs die straat, 

8. met blou koffiekan en pik 

9. het ek verbygangers beny, gehaat. 

10. Toe het ons tot ’n staaldriehoek 

11. die leë olievate opgestapel - 

12. bye aan ’n nat bruin heuningkoek. 

 

13. En haar hande, soos oor ’n klavier, 

14. gryp en vou en gryp en vou 

15. stukke sjokola in blinkpapier. 

16. Draaisae gil en in my ore 

17. klink die geklets van beitels, 

18. die geneul van swart motore. 

19. Uiteindelik valse syfers neergekrap, 

20. kon ek uit vet van viskafees 

21. na ’n paradys ontsnap. 

 

II 

22. Na tuine van die nag, waar neonligte blom, 

23. het ek met haar gevlug; maar by my was 

24. die vrees - die rekenmeester kom. 

25. Bo na sterre, soos die grootwiel, 

26. van sterre na die aarde, 

27. duisel elke vrou my siel. 

28. Bioskoop en dans, draak en die fisant 

29. dra ons op die mallemeul 

30. nagliks na ’n Feëland. 

31. ’n Pennieslotmasjien se kake 

32. spoeg ’n kaartjie na my uit: 

33. “Wees veral versigtig met geldsake.” 

34. die vrees! as die rekenmeester kom 

35. hoe sal ek kan verantwoord 

36. en verslag gee van sy eiendom? 

37. Die dag breek grou: ‘op tafelblad’ 
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38. links in my smalle kamer 

39. ‘staan leë bottels in hul nat’. 

40. week na week gebonde 

41. ’n haas aan die ovale kring 

42. en agter my ses honde. 

 

43. III 

44. Die hospitaal is wit-gevlak en koel 

45. as die glaspypie water uit my tap ... 

46. tot ek die vrees weer voel. 

47. Smiddags groei ’n oog uit elke kwas 

48. en in die nanag gryp ’n vlermuis 

49. my dae soos ’n tros lukwarte vas. 

 

50. ’n Knop het in my keel gekom 

51. die oggend toe die peerboom 

52. in die steenkoolerf wit blom. 

53. as die rekenmeester kom! 

54. wat sal ek van sy wëreld 

55. nog kan wys aan hom? 

56. Deur tralies wat die tuin omsluit 

57. kyk ek en my verwarde broers 

58. verlangend na die stad nog uit: 

59. hoe deur die reën en laaste lig, 

60. krukkig soos nat voëls 

61. loop elke jas met sy gesig. 

62. Blinkpapier, mallemeul en wiel, 

63. ’n laphaas en ses honde 

64. óm en óm ... die dun spil van die siel. 

 

Uit: Heilige Beeste, 1945 

 

6. Renboot 

N.P. van Wyk Louw 
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1. My boot skiet rasend oor die see, 

2. die vrees vlieg soos ’n wit voël mee: 

 

3. Moet hy nie sink as hy gaan staan? 

4. (iets donkers gryp-gryp onderaan). 

 

5. My vaart is wankel ewewig 

6. tussen swart see en hoë lig. 

 

Uit: Gestaltes en diere (1942) 

 

7. Man met flits 

D.J. Opperman 

 

1. In die klein wit kol 

2. van my wete stol 

3. bruin en skerp ’n klip 

4. soos ’n bok wat skrik, 

5. staan, vinnig weghol 

6. uit die klein wit kol. 

7. Aan ’n takkie hang 

8. twee ogies wat bang 

9. uit die klein wit skyn 

10. van my flits verdwyn. 

11. Oor waters wat glip 

12. soek ek klip na klip 

13. maar ’n duister land 

14. bedreig my alkant. 

 

Uit: Negester oor Ninevé, 1947 

 

8. Die beiteltjie 

N.P. van Wyk Louw 
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1. Ek kry ’n klein klein beiteltjie, 

2. ek tik hom en hy klink; 

3. toe slyp ek en ek slyp hom 

4. totdat hy klink en blink. 

 

5. Ek sit ’n klippie op ’n rots: 

6. –  mens moet jou vergewis: 

7. ’n beitel moet kan klip breek 

8. as hy ’n beitel is  – 

 

9. ek slaat hom met my beiteltjie 

10. en dié was sterk genoeg: 

11. daar spring die klippie stukkend 

12. so skoon soos langs ’n voeg: 

 

13. toe, onder my tien vingers bars 

14. die grys rots middeldeur 

15. en langs my voete voel ek 

16. die sagte aarde skeur, 

 

17. die donker naat loop deur my land 

18. en kloof hom wortel toe - 

19. só moet ’n beitel slaan 

20. wat beitel is, of hoé? 

 

21. Dan, met twee goue afgronde 

22. val die planeet aan twee 

23. en oor die kranse, kokend, 

24. verdwyn die vlak groen see 

 

25. en op die dag sien ek die nag 

26. daar anderkant gaan oop 

27. met ’n bars wat van my beitel af 
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28. dwarsdeur die sterre loop. 

 

Uit: Nuwe verse, 1954 

 

9. Die digter as rockstar 

vir Coennie 

Loftus Marais 

 

1. fok jou, ek pak sportstadions vol 

2. vir my flits paparazzi splitsekonde wit bladsye 

3. ek dra my punctuation as piercings 

4. my woorde trash hotelkamers, fok jou 

5. woofers sidder jambes 

6. en die groupies se sashimi-poesies drup vir my 

7. ek is die digter in ’n studded leather broek 

8. ek breek my versreëls oor julle koppe soos guitars 

9. lighters swing op my sonnette 

10. fok julle almal 

11. gevuisde skares skreeu my koeplette 

12. daar’s stukke wallace stevens op my rug getatoeëer 

13. ek is die digter as rockstar 

14. en kyk, nee lees, luister, dammit hóór: 

15. ek het nie ’n beiteltjie nie 

16. ek het ’n fokken lugdrukboor 

 

Uit: Staan in die algemeen nader aan vensters, 2008 

 

10. Wekker 

Elisabeth Eybers 

 

1. Oordag staan hy geduldig op sy pos,  

2. maar saans het ek die lig skaars afgedraai  

3. of rats begin al sy sersantastrantheid los.  

4. Hy laat die blik sekondes strak marsjeer,  
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5. met rittelmaat en hortende mimiek  

6. die toertjie van hul poppemeganiek  

7. meedoënloos tot dagbreek repeteer,  

8. omskep my brein tot oefenveld. Hulle tree  

9. nie uit gelid vóór hy die opdrag skree. 

 

Uit: Die helder halfjaar, 1956 

 

11. Die Wekker I 

Peter Blum 

 

1. Jou oorgedienstige wekker kan ek draai, 

2. sy smoel teen die muur, as hy die draende swye 

3. tussen ons oë stremterg met sy saai 

4. aanmaning van verloop: of, waag hy kraai, 

5. kan ek hom onverhoor gooi in verskeie 

6. smoorkussings, in ’n kleerlaai keel afsny –  

7. maar hoe verdowe ek die kerkhaanhoë, 

8. met watter demper dwing ek dood die skril 

9. galm van anonieme teoloë 

10. wat in jou intieme gemeentesterk weertril,  

11. spanveer word en my ingaan nie gedoë, 

12. (’n lastige Troue Ekkart) steeds die droë 

13. lessie aframmel in jou stomme wil? 

 

Uit: Enklaves van die lig, 1958. 

 

12. Die Wekker II 

Peter Blum 

 

1. Want alle lus wil ewigheid. Wil eindelose 

2. ruimte om op te gaan. Wil soos ’n olievlek 

3. oor logge water brei, sprei. Wil in hom betrek 

4. wat raakbaar is, passief genaakbaar. Wil osmose  
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5. deur alle vlies. Wil onbegrensde tyd. Wil soos ’n 

6. taal in duister valleie eeue-deur traag swel, 

7. boeie van buiging breek. Wil absorbeer en rek 

8. tot dit – vry – elke inval tolk. Alle lus wil. 

9. Oorwin lê nou die dink diensbaar. Jou weerlose 

10. wekker swyg. Hoor: in die onmeetlike vertrek 

11. as gebaar van oorgawe staan die uurwerk stil. 

 

Uit: Enklaves van die lig, 1958. 

 

13. Aanpaksel 

Pirow Bekker 

 

1. As jou ketel pak van harde water 

2. gorrel, en dit word al vaster, 

3. gaan dôi en gooi daarin 

4. jou beste, borrelmooi albaster. 

 

Uit: Die klip sing, 1965 

 

14. Ougees 

Pirow Bekker 

 

1. Die dag is slierte nuwe groei. 

2. ’n Kraai waai oor sy draad, 

3. sukkel terug en sit 

4. skraal wind-op. 

 

5. Ylhoofdig 

6. staan die pomp, 

7. ’n wakker windblom 

8. bo die stram verloëning 

9. van óú sonneblom. 
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10. Eers laat 

11. kom die stilte 

12. waarin vere kan rys. 

 

13. Die more draai 

14. die windpomp, kermend, 

15. ’n nagkraai 

16. uit sy speke los. 

 

Uit: Die klip sing, 1965 

 

15. Domkrag 

Pirow Bekker 

 

1. Jy, klein miskruier teen die swaartekrag, 

2. wees jy die dop waarin, waaronder, waarag- 

3. ter ek met kort, wringende stootpyne 

4. die vierperdewa lig - en die vrag. 

 

Uit: Die klip sing, 1965 

 

16. Kameraad 

Pirow Bekker 

 

1. In my kamer is ’n komper 

2. ek het hom na my hand geleer 

3. ek het hom woorde toegevoeg 

4. maar anders as ek 

5. het hy nie vergeet nie 

 

6. Hy moker my eie woorde terug 

7. vir wie kan ek kwaad wees? 

8. Ek het my geledig in hom 

9. vir wie kan ek vervaard wees? 
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10. Saans ry ek met die bus na hom toe 

11. met my OK-sak vol behoeftetjies. 

12. In my kamer is ’n maat 

13. in die maat is ’n laai 

14. in die laai is ek gesleutel 

 

15. erens sal ek my nog kry 

16. kom, komper, tyd vir kompereer 

 

Uit: Toekomstige betrekkinge, 1975 

 

17. Ek het vir my ’n komper bestel 

George Weideman 

 

1. Ek het vir my ’n komper bestel 

2. en die dae een-een afgetel 

3. en kort-kort opgewonde soos ’n kind gedink 

4. aan liggies en knoppies en goeters wat blink. 

 

5. Ek het in my kamer op en neer gestap 

6. soos iemand wat op ’n ou vriend wag. 

7. Ou woorde en muwwe vrae. My tong is dom 

8. van antwoorde soek en mor; my Iippe stom 

 

9. van al die bar gesprekke met myself. 

10. Ek sou die komper rooi en geel wil verf – 

11. dis vrolik; ek hou van vrolike geselskap 

12. met goeie wyn en af en toe ’n goeie grap. 

 

13. Toe kom my komper my kom-peuter 

14. wat glo met ritse syfers kan goël en speel 

15. en ek verf en poets hom en begin my verkneuter 

16. in al die gul woorde wat ons gaan deel. 
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17. Oor die wyn het ek hom begin voer en voer 

18. en hy het geknabbel aan die bloedsmaak van my vrae: 

19. Gotjong waaroor kan ons gesels my broer 

20. oor lewe en dood? liefde? metafisika? 

 

21. Toe kom sy antwoord reëlmatig dog beslis: 

22. ek is ’n komper ek is ’n komper ek is 

 

Uit: Hoera, hoera die ysman, 1977 

 

18. ode aan my televisie 

Prevot van der Merwe 

 

1. ek koop toe ’n televisie-toestel  

2. vir in-sig  

3. in die wêreld en tuis  

4. die eerste aand al  

5. skrik my kat vir die bose oog  

6. en verdwyn in die tuin  

7. die tweede aand sny ek my vinger  

8. op ’n bierblik oop  

9. en die sny brand van die peanuts se sout  

10. ek raak benoud:  

11. hy’t ’n vinger  

12. wanneer hap hy ’n hele hand?  

13. die derde aand loer die ding by die slaapkamer in  

14. die intrusie van die televisie  

15. maak my vrou kil en toe koud  

16. toe ek die ding die vierde aand  

17. op die ashoop smyt  

18. en ’n sug van verlossing slaak  

19. toe sien ek die skerm kraak skelmpies oop  

20. en al die goeters van die ashoop  
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21. wat binne-toe loop  

 

Uit: Boerejive, 1990 

 

19. Die reus van IBM 

Eveleen Castelyn 

 

1. Deep Blue  

2. turbo-aangedrewe  

3. superrekenaar  

4. reus van IBM,  

5. dreun dreigend  

6. sy kop is vol mikroskyfies  

7. van mikroprosesseerders –  

8. hy kou “gigabytes” 

9. en hardeskywe  

10. soos graanvlokkies vir brekfis,  

11. honderde skuiwe van skaakspelers  

12. wemel in sy geblikte geheue –  

13. hy kan miljoene posisies  

14. oorweeg en speel-speel wen  

15. teen die wêreldskaakkampioen  

16. Kasparof kry koue rillings,  

17. sy broek bewe:  

18. hy vrees die dag  

19. as die Blikbreinrekenaar  

20. menslike kreatiwiteit vernietig,  

21. lewe en dood beheer  

22. in ’n verwoestende elektroniese oorlog  

23. Die ergste van alles:  

24. die Robotreus voel vere,  

25. die hele saak traak hom  

26. sweet blou-all –  

27. hy staan uitdagende  
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28. Middeleeuse Ridder  

29. in ’n ysterharnas  

30. voor Kasparof:  

31. sy sensor-oë flikker gevaarligte  

32. ’n diep stem kom uit sy binneste:  

33. my hart is potblou verkluim  

34. diepblou soos ’n blok ys gevries –  

35. Ek is vreesloos en boos  

36. vreesloos en boos ...  

37. Kasparof wen die spel 4-2  

38. met skuiwe van posisionele  

39. aanvoeling ver bokant  

40. die koue blou horison  

41. van Deep Blue  

42. Chung-Jen Tan  

43. grootmeester  

44. van die IBM-span,  

45. verbeter die rekenaar –  

46. volgende keer  

47. kan hy lag-lag  

48. 200 miljoen posisies per sekonde  

49. teen Kasparof oorweeg  

 

Uit: Kubermens, 1999 

 

20. Kuberkomponis  

Eveleen Castelyn 

 

1. Uit die EMI-rekenaar  

2. kom die klassieke klanke  

3. van Johann Sebastian Bach  

4. deur ’n Kuberkomponis  

5. met Eksperimente in Musikale  

6. Intelligensie geskep  
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7. op ’n kubernetiese nabootser  

8. Luisteraars by die musiekkompetisie  

9. kan sweer sy musiek  

10. is egte Bach  

11. Die kulkomponis  

12. maak ’n rekenaar-CD  

13. met ’n Beethoven-sonate,  

14. mazurka van Chopin,  

15. Strawinski-suite  

16. en ’n Scott Joplin  

17. piano-rag daarop;  

18. meer ambisieus  

19. skep hy sy eie  

20. volskaal Mozart-simfonie  

21. en ’n Klavierkonsert  

22. lewend uitgevoer  

23. by die Santa Cruz Barok-musiekfees  

24. Kuberkomponis EMI  

25. het geen passie of geheue nie,  

26. ken geen vreugde, liefde, eensaamheid  

27. of diep gevoelens nie –  

28. Sy innerlike wêreld  

29. bestaan uit reëls  

30. hoe om vorige komposisies  

31. van groot meesters te fynkam  

32. vir patrone, melodieë, harmonieë  

33. en hoe om ritmes te kombineer  

34. in verruklike musiek-mimieke  

 

Uit: Kubermens, 1999 

 

21. Virtual reality 

George Weideman 
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1. Ons is nie verdryf nie  

2. ons het dit afgesweer:  

3. die lowerlushof van weleer  

4. word deur ’n gerub met ’n gasmasker  

5. en ’n randsnyer beheer.  

6. Spraak het nie verdwyn nie  

7. ons het dit bloot verleer:  

8. die storievertellers floreer  

9. nou op ’n elektroniese,  

10. kosmieser manier.  

11. Selde kyk ons buitentoe  

12. waar mossies tussen blare speel.  

13. Die vensters van die rekenaar  

14. bied uitsig op ’n binnestad  

15. waarna ons gehipnotiseer  

16. en volkome onversadig staar.  

 

Uit: ‘n Staning onder sterre, 1997 

 

22. e-sonnet  

Susan Smith 

 

1. met skuifspeld ponser en kram  

2. kon ek tevore – soos dit hoort –  

3. op papier netjies elke woord  

4. orden volgens plan  

5. nou wag iewers in die ruimte  

6. my posbus  

7. gedot & gekom  

8. slaggereed op besoekers van buite  

9. langsamerhand vind ek egter  

10. die e-verhouding al hegter  

11. dat ek met elke klik  

12. en dubbelklik  
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13. my lewe al meer  

14. na die eenoog-despoot se buie skik  

 

LitNet, 1999 

 

23. kantoormasjien 

Hein Viljoen 

 

1. miskien is dit die nek  

2. wat eerste ingee – skokbrekers  

3. afgeslyt deur te veel buig, draai,  

4. te veel knik of dalk swig  

5. en die oë, ja, beelde word –  

6. selfs deur ’n lens – te dof geregistreer  

7. om nog effektief te kan funksioneer  

8. ander bewegende dele raak ook kapot  

9. heupe, knieë, net steun-steun kom  

10. dit weer orent, kniel gaan eintlik nie  

11. smeermiddels help ook nie en dan  

12. die pomp wat aangepak raak van jare  

13. se gal en ander minder digterlike  

14. vloeistowwe laat sirkuleer versonke  

15. hoop frustrasie suur van verdriet  

16. en gesmoorde ideale vreet aan silinderwande  

17. prostaat gekneus gesit versper die afvoer  

18. van besoedelstowwe obstruksies in uitlaatkanale  

19. die hande knokkerig kan nie meer suiwer  

20. vat of netjies aanteken van die gees  

21. is daar nouliks iets oor dalk ’n hort  

22. of twee flou skaduwee van die vaart  

23. die vuur die energie toe hy nog  

24. nuut was geskik vir skroot sy  

25. dienslewe is verby gee hom ’n pakket.  
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Uit: Holtrom en groot kabaal, 2003 

 

24. Gevaar / Danger / Ingozi 

Martina Klopper 

 

1. My hart is ’n ou kragboks:  

2. swaar gelaaide drade  

3. peul daaruit; my are  

4. staan wild van die volts.  

5. Die stroom flits en kraak,  

6. daar is geen smeltdraad –  

7. ek is heeltemal onskadelik  

8. solank niemand aan my raak.  

 

Uit: Nadoodse ondersoek, 2010 

 

25. Remote 

Aniel Botha 

 

1. Die pa lê voor die TV,  

2. sy flatscreen-oë starend  

3. na akteurs soos vissies  

4. in ’n fosfor-akwarium.  

5. Beelde swem na nêrens  

6. in die plasma van sy brein.  

7. Hy hoef nie te dink nie –  

8. hy werk met remote control.  

9. Sy skottel vang net drie kanale op:  

10. SuperSport  

11. kykNET  

12. en 3. Weather24.  

13. Hy skree op die ma uit sy La-Z-Boy.  

14. Sy draai die volume af, kyk  

15. afgetrokke hoe sy vismond  
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16. oop en toe oop en toe gaan  

17. sonder om iets te sê.  

18. Sy channel-hop ’n rukkie, maar  

19. vanaand is 7de Laan se stories saai,  

20. Nigella se skeppings lyk smaakloos  

21. en die nuus om sewe bring net slegte tyding.  

22. Dan skakel sy maar die TV af,  

23. trek die muurprop uit,  

24. gooi die remote stukkend  

25. teen die dowwe akwariumruit.  

 

Uit: Pirouette, 2012 

 

26. ‘Liefde’ in die kuberruimte 

Joan Hambidge 

 

1. Die moontlikhede van liefde verklaar 

2. oor die internet blyk legio te wees. 

3. met die ontmoeting ’n nommer @ 

4. wat ruimte, plek bedui. Dan 

5. volg die boodskappe van verhulde begeerte, 

6. spel, voorgee. Of die eerste boodskap 

7. word teruggestuur met ’n return to sender; 

8. selfs redes verstrek: die nommer bestaan nie 

9. of een van die dele van die nommer is verkeerd. 

10. Erger nog: een van die aangesprokenes 

11. stuur dit moontlik aan na ’n ander leser 

12. wat op sig beurt weer die boodskap forward 

13. sodat die liefdesverklaring vermenigvuldig 

14. word in sy banale onprivaatheid. 

15. En jy? Delete jy my boodskappe? 

16. Lees jy meer in as wat ek wou oordra? 

17. Of beweeg die liefdesverklaring iewers 

18. tussen Mars en onbetrede ruimtes 
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19. waar buitenissige wesens hul vergaap 

20. aan aardlinge se onblusbare begeerte tot begrip 

21. en ervaring van hunkerend, gesplete wees? 

 

Uit: Ruggespraak, 2002 

 

27. Elke huis het sy kruis 

Joan Hambidge 

 

1. Jy staan voor die skottelgoedmasjien 

2. en pak jou verwyte een vir een in: 

3. “Jy verneder my,” sis jy. 

4. “Jou ewige flirtasies hang my die keel uit.” 

5. Jy ruk my klere uit my oorvol tas 

6. en gooi my duur Lacoste-hemde 

7. in jou wasmasjien gepak met rusies. 

8. Later slurp die Rowenta 

9. ook misverstand, verwyt en jaloesie op. 

10. “Ons gedigte is privaat. Jy praat uit!” 

11. Die ketel sis saam. Die elektriese kortsluiting 

12. sorg op die koop toe 

13. vir koue water; die creepy-crawly meteens 

14. ’n blou, bedreigende anakonda. 

 

15. Ek stik in hierdie kitchen-sink-realisme, 

16. verwonderd oor hoeveel misverstande, 

17. verwyte daar tussen ons lê. 

 

18. Vanoggend kyk ek terug – 

19. die digter het ’n Januskop: 

20. enersyds betrokke geliefde; 

21. andersyds verwyderde skriba. 

 

22. Daar is geen ander geliefde, bely ek 
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23. op hierdie wintersmart Sondagoggend, 

24. daar is net hierdie ding. Bykans iets 

25. soos ’n reinigende skottelgoedmasjien, 

26. nee, eerder draaiende, tuimelende wasmasjien, 

27. suigende blasende lawaaiende stofsuier, 

28. elektriese kortsluiting. 

 

29. Vir jou helaas net ’n bedreigende 

30. talmende 

31. oorrompelende 

32. grillige 

33. versmorende 

34. aaklige 

35. vreesaanjaende 

36. giftige 

37. binnedringende 

38. venynige 

39. anakonda. 

 

Uit: Ruggespraak, 2002 

 

28. Afskeid en vertrek 

Joan Hambidge 

 

1. Die geskiedenis van ons verhouding 

2. –  begin-middel-einde: einde-middel-begin –  

3. staan opteken in my Outlook Express  

4. met 4000 boodskappe – dank vader vir Hewlett Packard 

5. se uitsonderlike geheue. Jy, daarenteen, 

6. wis weer alle boodskappe uit. Die digter as historiograaf, 

7. optekenaar, verslaggewer van die liefde 

8. se verloop. Alles geregistreer in e-pos-boodskappe 

9. soos “ek verlang na jou”, “waar is jy?”. Jou boodskappe 

10. ook in kleinletters, myne meer formeel gepunktueer. 
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11. Foto’s by ’n troue (ons verhouding het begin met vriende 

12. se bruilof en geëindig met ’n ander wat ons te vroeg  

13. verlaat het ... ). Juis dalk dit die punt: dat die einde  

14. gekom het voordat ons emosies uitgespeel was? 

15. Dat ek vertrek het voor alles uitgepraat was?  

16. My Compaq Armada –  met die Twin Towers as agtergrond – 

17. pak op. Hierom ’n nuwe rekenaar. ’n HP: vinniger en sekuurder. 

18. Die laaste gesprek het inderdaad uitgebly: hoe kom 

19. mens ooit tot helderheid? Veral as die geskiedenis 

20. verskillende blikhoeke behoef. Joune 

21. versus myne, buitestaanders se nugterder blik 

22. op ’n toenemend ingewikkelde verbintenis. Afskeid 

23. en vertrek. Vertrek voor afskeid. In vele drome 

24. pak ek klere in. Soos ’n reisiger wat skielik ontdek 

25. in ’n vreemde hotelkamer: die laaste lughawebus het vertrek. 

26. Of ’n vlug verpas. Of impulsief op ’n ander trein klim 

27. om ’n nuwe landskap te ervaar en iewers uit ’n internetkafee 

28. ’n lugboodskap via MWEB vir die geliefde aanstuur. 

29. Uit Tokio, Kyoto, Osaka, Hirosjima, Nagasaki 

30. pos ek lugkaarte. Op Singapoer-lughawe versend ek ’n foto 

31. per e-pos na jou. In Kyoto hoor ek jou stem internasionaal dwingend. 

32. Verlange op soveel maniere opgevang, versend in die kuberruim.  

33. Liefde glo eenmaal verklaar, bly voortleef. Nes e-pos eenmaal gestuur. 

34. Poskaarte, briewe het plek gemaak vir die efemere, onmiddellike kuberskrif. 

35. Die epos van ons verhouding? Soos in epiese gang? 

36. Heftig, vinnig, dringend, kortstondig, bloedig. Soos in Hiroshima, mon amour. 

 

Uit: En skielik is dit aand, 2005 

 

29. The loneliness of the long-distance shooter 

Johann de Lange 

 

The notion of emptiness generates passion. 

Theodore Roethke 
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1. Jong agterryer van die Swartberg, 

2. lenige lyf sonblond van dag lank 

3. in-die-saal-sit, die klem-&-los 

4. van daardie sitvlak hoe-ry-die- 

5. boere, ’n doringdraad om 

6. sy linkerarm getatoeëer (pixelig 

7. van die webkamera se lae resolusie) 

8. sy stem uit fase met sy glimlag. 

9. Hy stroop sy kakie af, sy fiks lyf 

10. val terug op die blou bedsprei, 

11. sy voël bierblikdik met sampioenkop 

12. (soos beloof per sms). Dan sluit 

13. sy vuis daarom. Sy asem rasper 

14. in my oor. Hy kom regop 

15. & draai sy rug op die kamera-oog, 

16. sy boude twee gladde vuiste 

17. soos hy sy gewig van die een voet 

18. na die ander versit. Ek por hom 

19. aan vir meer. Sit op 

20. jou Brokeback-hoed, nee, 

21. nog vorentoeër, meer skadu 

22. oor jou oë. Weer flits hy 

23. daardie glimlag wat ontwapen. 

24. Hy lê terug op die bed, 

25. sprei sy bene, sy regtervuis 

26. raak ’n warreling. Wil jy my sien kom? 

27. Hy verstel die kamera, zoom in 

28. & uit, & ’n oomblik lank 

29. in ons republiek van begeerte 

30. sien ek ’n kaal 

31. gloeilamp, & dan die ou 

32. oranje-blanje-blou 

33. voor die venster om ons bloots 
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34. verkenning vir onsself te hou. 

 

Uit: Vaarwel, my effens bevlekte held, 2012 

 

30. No photography allowed 

Fourie Botha 

Griekeland, 2010 

 

1. Hierdie mik-en-druk het jou onthoof: 

2. kop en skouer buite die raam laat 

3. val; net onder die skeen afgekap, 

4. achillestendons daarmee heen. 

5. Ek lê en maai jou af. Hou die lens 

6. soos die bakkies van Medusa, 

7. maak van jou ’n standbeeldtorso 

8. voor die aangesig van my kamera. 

9. Die breë skouers en smal heupe 

10. raak dié van ’n ouwêreldse idool; 

11. onder jou jeans skuil daar ook 

12. die trademark morsaf marmervoël. 

13. Kopverloor, beenafwees en impotent: 

14. foto geneem uit Prokrustus se bed. 

 

Uit: Donkerkamer, 2010 

 

31. Lonely Connect 

Fourie Botha 

 

1. Die smart phone is my Psalm drie-en-twintig  

2. niks sal my ontbreek nie:  

3. I am connected ge-wifi op elke dating site 

4. ge-3G Voosboek Grinder Gaydar-mobiel  

5. ek slyp my profiel soos ’n skeerlem  

6. my foto’s geneem in goeie lig  
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7. my About Me skerp verkoopskopie.  

 

8. Ek probeer mooipraatjies maak  

9. lieg bedrieg my tong plat soos ’n rinkhals  

10. die tande gevyl sinne in silwer pakkies  

11. toegedraai jy kry gevleuelde woorde  

12. my tale staan vir niks verkeerd nie.  

 

13. (Later sal ek my lyf inspan ‘n stuk bloudraad  

14. die vel en been tot brug gebuig my ribbes  

15. kraak onder jou stomp stewels ek maak  

16. my arms en vingers lank soos slange  

17. omvou jou soos kreukelpapier.)  

 

18. Maar tot dan kreun ek dieselfde ou deuntjie  

19. vir ewig en ewig my bloederige duime amen. 

 

LitNet, 2011 

 

32. Flirt4free.com 

Fourie Botha 

 

1. laatnag-porno 

2. ’n live chat met model Kyle 

3. jou username: Picasso 

 

4. “how big u are Kyle” 

5. tik GuyBeef 

6. Kyle LOL en vat suggestief 

 

7. “let’s see some feet 

8. strip 4 us Kyle” 

9. skryf Horny Pete 
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10. “my dick is SO hard 

11. picasso, swipe ur card 

12. for a private show” 

 

13. jy betaal vir ’n kans 

14. om alleen te kyk, 

15. om vir Kyle te sê 

16. hoe hy nader kan lyk 

 

Uit: Donkerkamer, 2010 

 

33. Internet 

Cas Vos 

 

1. Aan almal stel hy hom voor 

2. as ons god van faam. 

 

3. Op almal se tonge is sy naam: 

4. hy maak paspoorte oop met wit sluiers. 

 

5. Al reis ek onder ’n donker maan 

6. is die god die lig van my hart. 

 

7. Hy vergun my om Marilyn ná ’n kykweer 

8. na my beeld en verbeelding te formeer. 

 

9. My god skep Toy Story om kykers 

10. deur animasieprente om te toor. 

 

11. Hy gee aan robotte opdrag om, soos dokters 

12. sê, met ’n skalpel delikate snitte te maak. 

 

13. Al sit die wêreld aan my god se voete 

14. kan ek hom vingerdruk net weg laat raak. 
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Uit: Gode van papier, 2001 

 

34. Universal challenge 

M.M. Walters 

 

1. Die ou god en sy profete weet kennelik niks  

2. van die druk en dinamiek van ons tyd nie. 

3. Hul taal en beeld is tydgebonde, hul verwysingsveld  

4. beslis premodern, indien nie ouderwets nie. 

 

5. As god homself wil red van kulturele onbenulligheid,  

6. moet hy hom opnuut openbaar, maar nie  

7. weer as resultaat van ’n maagdelike geboorte  

8. wat duiwels uitdryf wat nie meer bestaan nie. 

 

9. Die wêreld wag op ’n andersoortige superkid,  

10. ’n outjie wat die rabbi’s en die sinagoges uitlos,  

11. maar onderhoudend praat in die Sanskrit van cyberspace  

12. met microchips en modems, M-A-C, 6-2-2, S-C, 

 

13. as die dinge van sy vader. En elkeen moet  

14. dié gebruikersvriendelike jongeling deur fastlink  

15. op sy webadres kan klik, met alles wat on line is  

16. netjies en vinnig verkrygbaar op sy ruimtelike Internet. 

 

Uit: Satan ter sprake, 2004 

 

35. <b>ONSE GOOGLE</b> 

Erns Grundling 

 

1. <html> 

2. <body> 

3. <p>wat op die www woon<br> 
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4. laat U naam gedouble-(c)lick word<br> 

5. laat ons in ons handp(s)alms.com<br> 

6. laat U almagtige soekenjin bespied<br> 

7. na waar *.jpg en *.mpeg wemel<br> 

8. oor hierdie virtuele aarde<br> 

9. gee ons vandag ons daaglikse e-poes<br> 

10. en hou nie b(r)oek van ons besoeke nie<br> 

11. pornografie is immers van die b(l)ose<br> 

12. want aan U behoort:<br> 

13. die oë wat kyk<br> 

14. die grynslag<br> 

15. en die hol gevoel agterna<br> 

16. tot in alle e-wigheid<br> 

17. @men 

 

18. </body> 

19. </html> 

 

Uit: Nuwe stemme 3, 2005 

 

36. Google Golgota 

Johann de Lange 

 

1. Sondagmiddag in Kaapstad 

2. & ek kry ’n sms van Joan 

3. uit Jerusalem: Ek loop nou 

4. die Via Dolorosa. 

5. Was vandag u sterfdag 

6. sou ons U volg 

 

7. op Twitter, mekaar sms 

8. of vir laas u profiel 

9. op Facebook besoek, spyt 

10. ons het nie eerder 
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11. gevra dat U ons byvoeg 

12. as vriend. Elke blogger 

 

13. agter sy rekenaar 

14. besig met sy Golgota-scoop. 

15. Die pers sal kameras  

16. & mikrofone in u gesig druk 

17. vir ’n sound bite, of advies 

18. oor global warming, duisende 

 

19. websites opgaan in u Naam, promosies, 

20. boek-  & filmregte. Advertensieflitse: 

21. Hoe kry ons daardie kleed 

22. weer witter as sneeu? 

23. Regoor die aarde sal kort 

24. oorsigte oor u lewe uitgesaai word, 

 

25. onderbreek met terugflitse 

26. na die smal stegies, 

27. die keistene waaroor U moeisaam vorder,  

28. nuushelikopters oorhoofs. 

29. Joan, stuur my asb ’n 8 megapixel foto, 

30. ’n poskaart of brief in sy handskrif, 

31. of ’n repie van sy kleed, ek begeer 

32. iets om op eBay te adverteer. 

 

Uit: Vaarwel, my effens bevlekte held, 2012 

 

37. Christus in Rio 

Joan Hambidge 

 

1. Op elke advertensie oor Rio 

2. op die Corcovado, Hý – 

3. Christus die Verlosser: 
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4. glo die hoogste Art Deco-gebou 

5. op aarde; selfs verklaar tot wonder. 

6. Ek vergaap my aan sy 

7. uitgestrekte, verlossende arms. 

8. “O, kom almal wat wil snapshot, 

9. wil sê ek was ook dáár.” 

10. ’n Yank bulder 

11. aan sy katoolse vrou: 

12. “Ons was ook hier!” 

13. ’n Atleet, uit Kanada of so, 

14. slaan ’n kruis 

15. toe hy die 200 trappe ligvoets 

16. oorwin en modder op sy opponent 

17. se blinde oog spoeg. 

18. Die spirituele oomblik 

19. gedigitaliseer, vermeerder soos brode, 

20. toe daar visse soos reën oor ons sak. 

 

Uit: Vuurwiel, 2009 

 

38. God is (soos) die internet 

Joan Hambidge 

 

1. Hoe vind mens vir God ’n metafoor? 

2. Hoe stel ’n mens die Almagtigheid voor 

3. van die jeugdige onthou “daar is geen land 

4. so ver of woes geleë”? Die majesteit? 

5. God is die internet met al sy webruimtes 

6. en onderafdelings en soektogte na verbande 

7. en verbintenisse en aansluitings ... 

8. Die aansluiting tussen die verre en die nabye: 

9. die onmiddellikheid; die oplossing van ’n probleem ... 

10. dikwels ook die soektog wat al hoe verder en verder 

11. uitkring of terugbeweeg na die eerste soekende vraag. 
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12. God is die internet. Soms kliek ons op die adres 

13. en die webruimte kan weens tegniese probleme nie gevind 

14. word nie. Net soos ons geloof verloor. Tydelik. Dit terugvind 

15. onverwags soos ’n webruimte wat ooprnaak, ’n oneindige internet. 

 

Uit: Ruggespraak, 2002 

 

39. visioen van thomas of patmos 

Tom Gouws 

 

Just plug in, and the world is yours 

- IBM-advertensie 

 

I am, therefore IBM 

 

1. ons besit die aarde anachronisties, vermoed ek gemistifiseer. 

2. my vergesigte is ’n stadige apokalips in tydruimte gesuspendeer. 

3. ek sien ’n nuwe aarde kom, ’n virtuele land van openbaringe, 

4. nuwe jerusalem, lap van lig, sonder sons- en maansverduisteringe. 

5. op ’n transparante silikonsee kan die heiliges gewigloos loop, 

6. so lyk dit my deur die versiendheid van my profetiese teleskoop. 

7. elke maand dra die geneties gemanipuleerde vrugtebome 

8. met ingenieurspresisie en getrou God se primordiale drome. 

9. uit die Hoofraam vloei ’n lewegewende stroom deur kabels goud, 

10. onsigbaar, ’n ryk aar van kennis en beelde, party oeroud, 

11. ander nuutflikkerende vermoedens uit die geheel verbeelding. 

12. ek sien biotegnologie en molekulêre masjien ’n nuwe aarde bring 

13. waar ons kan ligloop, onaangeraak deur die dood se seduksie. 

 

14. in hierdie global village is die nuwe hemel steeds onder konstruksie. 

 

Uit: Ligloop, 2010 
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40. Tien 

Joan Hambidge 

 

1. Die webruimte na jou weier 

2. halstarrig om oop te gaan. 

3. Op elke soekruimte met google 

4. staan ek voor dooiemansdeur: 

5. www.vader.com is tans onbeskikbaar. 

6. Elke soekenjin wys my af, 

7. gooi my uit voor ‘n grys skerm. 

8. Laat ek nou met die deur 

9. in die huis val: die huis van my vader 

10. had soveel kamers. 

11. In jou klein heiligdom 

12. hang foto’s van jou as sportman, 

13. ’n kanon met ‘n loodkoeël, 

14. ’n skildery (wat ons verpes) van die Sakekamer, 

15. en ’n beeld van ’n klei Bonsmara-bul. 

16. ’n Staalkabinet met papiere, agendas, 

17. aktes en wat nog van die sekretaris 

18. van vele komitees. Altyd tweede in bevel. 

19. ’n Maggie Laubser-skets van jou as seun 

20. wys jou weerloos op. ’n Groen brugtafel 

21. vir Dinsdagaande, elke vierde week, by ons 

22. staan langs ’n weggestoke drankkabinet met KWV. 

23. En ek? Met besoeke slaap ek op die enkelbed 

24. in die kamer waar jy alles opskryf, liasseer, behou. 

25. Jou tweede kind, ’n andersoortige sekretaris, 

26. soekend, wagtend dat die webruimte oopgaan. 

 

Uit: Dad, 2006 
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41. Telkom-gesprek met my ma (2) 

Lucas Malan 

 

1. My liewe Ma, ek probeer maar weer vanaand. Kan jy 

2. my hoor? Dis nou Dinsdag hier; ek probeer maar weer; 

3. gistraand is ons mos afgesny. Dit raas nog, Ma – is dit jy? 

4. Nee, lyk my nie – oukei, sal weer ná die nuus probeer. 

 

5. Daar's dit nou, stukke beter! Nee, ek hoor jou goed. Lyk 

6. vir my hulle wil ons nie – ag nee wat, Ma, dis net – hoe nou? 

7. Ja, die ouens kap nou om. Ou Ernst het toe ook gaan kyk 

8. hoe dinge daaikant lyk. Sê maar groete, ás die ou onthou. 

 

9. Nee, ek sit maar diékant en ek dink: Hoe lank het dit gevat 

10. om mekaar gewoond te raak; die stem en so, om plek te kry 

11. vir elkeen in jou kop en binnegoed. Dan gee almal skielik pad, 

12. asof dit ’n dagbesoekie was. Los jou sommerso, asof jy – 

 

13. Wat? Nee God, my Ma! Nie nou al nie! – ’n mens moet – 

14. Eers regmaak hier. Jy weet mos. Dit vat lank om te groet. 

 

Uit: Afstande, 2002 

 

42. This number is currently unavailable 

Joan Hambidge 

 

1. Ons laaste gesprek 

2. onverwags 

3. onderbreek 

4. en toe ek terugbel, 

5. is jou foon glo 

6. tydelik onbeskikbaar. 

7. ’n Blikstem 

8. dalk ’n voorbode? 
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9. Onverwags 

10. onderbreek 

11. onbeskikbaar 

12. en hierby 

13. onmoontlik 

14. om ooit 

15. weer na te dink, 

16. oor woorde 

17. met die prefiks on- 

18. te dink: boonop 

19. sal ek 

20. jou helder stem 

21. nooit weer op my selfoon 

22. kry nie. 

 

Uit: Vuurwiel, 2009 

 

43. E-pos aan D.J. Opperman 

Joan Hambidge 

 

na W.H. Auden se Letter to Lord Byron 

 

1. DJO@dieparadys.hemelnet 

 

2. Hier ondermaans gaan dit helaas 

3. nie meer ou stryk. Om die waar- 

4. heid te sê: jy sien hoe die blaar 

5. en pennie van die uitgewersbaas 

 

6. elke digterlike wysie nou bepaal. 

7. Die wisselkoers van metaforiek 

8. danse, ryme of menslike komiek 

9. word tans al hoe minder ópgehaal. 
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10. Hoekom het soveel digters in ons Verseboek 

11. onlangs permanent verhuis? Is daar ’n gehoor? 

12. Behoef julle stemme vir die engelekoor – 

13. Met jou as groot sameklapper van die gesangeboek? 

 

14. Is dit waar dat as ’n mens reis 

15. na daardie plek (adres onbekend) of verhuis, 

16. jy tydelik vasgevang – soos in ’n gedig – bly, 

17. onwetend: dis alles onherroeplik verby? 

 

18. Totdat ’n helder lig op jou skyn 

19. en jy ander geliefdes ontmoet, reeds vroeër vertrek, 

20. sonder die belemmernis van die oortollige ek? 

21. Is dit waar dat soos mis voor die son alle pyn 

 

22. in hierdie digterlike paradys verdwyn? 

23. En dat almal mekaar werklik hoor 

24. en na presiese beeldende waarde oor- 

25. deel? Word gedigte gesing of gerym? 

 

26. Liewe DJO, as jy hierdie boodskap kry 

27.  – uit my digtershart so pas bevry – 

28. berg hom, en versend hom duisendvoud 

29. aan al my digtervriende, jonk en oud. 

 

30. Ns. Liewe DJO, ons kort ’n helse donderslag 

31. om almal weer te laat glo in die poësie se krag. 

 

Uit: Lykdigte, 2000  
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44. playstation 2 

Melt Myburgh 

 

1. die seuns bestook mekaar met skerwe vuur 

2. omsigtig katrol die een die ander in 

3. vonke spring bebliksemd uit hul voetsole 

 

4. die seuns raak die pad vervaard byster 

5. doen fantasmagories mee aan slagtings 

6. flitsend verhewe bo swaartekrag 

 

7. die seuns fussileer mekaar met afstandbeheer 

8. reguleer ’n gesiglose armada 

9. neem bestek op in polsende krediete 

 

10. die seuns beslis vonnisse met vingerkontroles 

11. systap elektronies verdwaalde kartetse 

12. sterf aanskoulik in 3D al om die ander uur 

 

Uit: Oewerbestaan, 2010 
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