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CLINTON V. DU PLESSIS

Hy is g’n kuddedier nie. Nie literêr nie; ook nie 
polities nie. “The road less travelled” werk vir 
hom, sê die digter Clinton V. du Plessis. Om 

deel van ’n stroom te wees, selfs die aanloklike 
hoofstroom waar medeskrywers deesdae sê hy hóórt, 
“werk beklemmend in” op hom.

Ek ontmoet Clinton by die Klein Karoo Nasionale 
Kunstefees in Oudtshoorn. Op die oog af nie ’n joviale 
man nie. Half terughoudend; selfs ietwat aan die stug 
kant. Hy stel sy nuwe digbundel, Aantekeninge teen die 
skemeruur, daar bekend. Van die antwoorde op die eerste 
vrae in sy gespreksessie met die digter Daniel Hugo is 
kwalik meer as ’n “ ja” of “nee”. Al laat Hugo dit 
duidelik blyk hy hou van sy geselsmaat se werk. 

Algaande ontdooi Clinton; raak gemaklik en lag selfs 
uit sy maag. Hy vertel met oorgawe, sonder 
stroperigheid, oor sy lewe in Cradock, sy tuisdorp waar 
hy van seunsdag af al woon. Die plek waar sy pa ’n 
spoorwegwerker was en sy ma ongeletterd; die een wat 
steeds nie sy gedigte kan lees nie.

Dis in Cradock waar sy digterslewe gevorm is en hy as 

rekenmeester werk. Sy liefde, sowel as sy loopbaan, is 
gebore en getoë in dié grond. Maar ook sy ervarings as 
bruin man wat as kind nie Die groen ghoen deur P.H. 
Nortjé by die biblioteek kon uitneem nie.

Tog, laat Clinton jou verstaan, is “bruin” een van die 
laaste etikette wat hy op hom geplak wil hê. Hy’s ’n 
digter, nie ’n bruin digter nie, sê hy. En hy verpes ook 
die plaksels wat “nie-wit” saamdra – etikette soos 
noodwendigheid en lotsverbondenheid. Hy laat hom op 
geen manier in ’n kassie prop nie, vertel hy my later. 

WIL NIE VOORGESKRYF WORD NIE
“Ja, hardegat pas my,” sê hy. “Vanuit ’n ander hoek kyk. 
Die ‘blik van buite’, soos Breyten Breytenbach dit gestel 
het.”

Aantekeninge is Clinton se agtste digbundel,  
voorafgegaan deur Woorde roes in die water (2014), Rangeer 
(2013), Flitse (2012), Brunch met twee saam met Peter 
Snyders (kortverhale, 2001), Kort van draad (kortverhale, 
1997), Tussentydse verslag: gatsak-gedigte (1996), In God’s 
Country: no. 2-21 (1991), Curriculum Vitae (1988) en 

 Digter in opstand
HY IS DIE MAN WAT DIE MIDDELVINGER AAN DIE LETTERKUNDE-ESTABLISHMENT 

GEWYS HET, MAAR WAT NIE (LANGER) GEÏGNOREER KAN WORD NIE ... 
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Geloofsbelydenis van ’n kluisenaar (1984).
Behalwe vir Geloofsbelydenis, wat deur Perskor uitgegee 

is, wissel die uitgewers van sy boeke tussen Clinton V. 
du Plessis, Gatsakgedigte, contentlot.com en Ama-
coloured Slowguns – almal eie publikasies. Die 
gevestigde Cordis Trust is by Aantekeninge betrokke. 

Die relatiewe onbekostigbaarheid van boeke het 
Clinton nog altyd gepla. “My verset is teen die hele 
uitgewersbedryf. Dis ook hoekom ek my boeke self 
uitgee.”

In 1983 is van sy poësie in STET, Tagtiger en Tydskrif 
vir letterkunde gepubliseer en in 1984 volg Geloofsbelydenis. 
Maar gou-gou het hy hom vervies vir die “hekwagters” 
in die literêre en uitgewersomgewings wat aan hom wou 
voorskryf. Ook omdat jonger digters nie eintlik 
publikasieplek in dié uitgelese omgewing kon kry nie. 
Daarom stig hy in 1987 sy eie uitgewery en literêre 
tydskrif, Akuut.

’N NEE VIR BRINK
Twee kwessies het waarskynlik aan hom die etiket van 
buitestaander gegee. Die eerste is dat hy in sy digkuns 
nooit politiek aanvallend is nie, hoewel die onreg teen 
hom as bruin mens ewe groot was. Twee van sy gedigte, 
albei in Curriculum Vitae, illustreer dit: “passive 
resistance”, wat net ’n titel boaan ’n spierwit bladsy is, en 
dié gedig se buurman, “versetvers”, wat bestaan uit een 
woord, “fôk”.

En dan was daar die keer dat hy André P. Brink in sy 
moer gestuur het toe dié van sy gedigte in die Groot 
verseboek wou opneem. Clinton het geweier omdat hy 
hom voorheen vererg het vir Brink se resensie van 
Geloofsbelydenis waarin die romanskrywer verklaar het 
die bundel moes nooit verskyn het nie.

“Literêre maatstawwe is nie gebruik om my werk 
ordentlik te beoordeel nie,” sê hy. “Toe kom Brink en 
vra toestemming vir van my verse in die Groot verseboek. 
Later is Tafelberg se Hannes van Zyl en Riana Barnard 
gestuur om my te oorreed. Ek het bly ‘nee’ sê. Ek weet 
my besluit het hulle effe ongemaklik gelaat, maar ek was 
konsekwent in my gevoel dat Brink nie konsekwent was 
nie.”

Clinton het Brink as ’n onregverdige hekwagter gesien 
“op ’n plek waar dit moeilik is om jou merk te maak”. 
“Dit het nie vir my gewerk om by die hoofstroom 
ingesleep te word weens kulturele purisme, ’n kulturele 
agenda en politieke korrektheid nie.”

Einste Afrikaanse hoofstroom se ongemak is verder 
vergroot toe die Nederlandse digter Gerrit Komrij van 
Clinton se verse in sy bloemlesing Die Afrikaanse poësie in 
duisend en enkele gedigte opgeneem het. 

Wat hom as Karoo-boorling ook soms eenkant laat 
staan, is sy taal, sê Clinton. “Ek is bruin en ek praat 

Standaardafrikaans. Dis mos nou funky om Kaaps te 
praat en skryf. Niemand stry dat daar verskeie variante 
van Afrikaans is nie en dat sommige variante nie ’n 
regverdige, of genoegsame blootstelling in die openbare 
Afrikaanse domein gegun is nie. Maar daar is ook ’n baie 
groot groep sprekers aan die ander kant van die munt 
wat nie Kaaps praat nie – soos die inwoners van 
Oudtshoorn. 

“Ons moenie weer die lyne skeef trek nie. In die 
tagtigs was swart of bruin Afrikaanse skrywers 
vrekbang vir daardie ‘k-woord’ … koöptering. Jy word 
aan die hals by dinge ingesleep om ’n sekere agenda te 
bevoordeel of bevorder. Van die jonger kunstenaars is 
miskien nie bewus van hierdie dinge nie en word 
onwetend hierby aangelas. Die taallandskap moet ruimte 
skep vir al die kamers in die woning – die buitekamer, 
die kleinhuisie, die voorkamer en die slaapkamer van die 
gegoede suburb en die plakkerskamp.”

VERGEET? NIE SO MAKLIK NIE
Tog, hoe hy ook daarvan probeer wegstuur, die kleur-
ding sit wél in sy geheue vas. “Ek sien Lina Spies skryf 
in haar resensie op LitNet van Vital Remains [Amos van 
der Merwe se boek oor Winston Wicomb, Randall se 
broer] dat sy niks van die Rasseklassifikasiewet van 1950 
nie geweet het. F*k! Hoe’s dit moontlik?”

Voor in Aantekeninge is ’n aanhaling deur Stephen 
King: “A little talent is a good thing to have if you want 
to be a writer. But the only real requirement is the 
ability to remember every scar.” Die woord “onthou” 
lees jy in talle gedigte in Aantekeninge raak, soos: “Ek wil 
onthou / soos ’n man sonder kamera” [“Selfportret (Take 
1)”]. En: “My onthou en jou vergeet – / net dáár lê die 
onding” (“Hallusinasies: onthou is drogbeelde”).

“Baie mense vra: ‘Moet jy nie maar aanbeweeg nie?’ 
Maar dit bly karring aan ’n mens. Tot op 33 is ek gesê 
waar ek mag ry, stap. Daar bou so ’n wrewel op en ek 
kan nie verwag wittes moet verstaan nie. En dit karring 
aan my dat swartes en bruines deesdae stilbly oor die 
ANC se onreg, nes die wittes stilgebly het oor die NP se 
onreg.”

Eindelik is hy ook die man wat maar net nie sy 
rekenmeestersloopbaan van sy digkuns kan of wil 
losmaak nie. In die gedig “God: Die rekenmeester” in 
Aantekeninge skryf hy onder meer: “daar is meer poësie 
in die balansstaat / as in die letterkunde en baie meer 
poësie / in die neerpen van syfers.”

Sy belangstelling in syfers het gewis sy siening van die 
taal en die digkuns beïnvloed, erken hy. En voeg by: 
“Ek tel my woorde.” 
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