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My leeswêreld het aansienlik verbreed vandat 
ek in 2014 Chris Karsten se boeke ontdek het. 
Met die hoogs intelligente reeksmoordenaar 
Abel Lotz het Karsten bewys dat hy diep in die 
psige van ’n monster kan kyk en die duisternis 
van die afgrond kan oorvertel. Toe speel Ella 
Neser klaar met Abel en los ons met ’n leemte 
wat nie maklik weer gevul sal kan word nie. 

Groot was my vreugde toe ek hoor Ella is 
terug in Karsten se jongste misdaadroman, 
maar ek het gewonder of sy ’n hele boek op 
haar eie sal kan dra. Maar natuurlik kan sy!

Ná haar onderonsie in België is Ella se stem hees en sy 
sukkel om haar bewende hande vir kol. Silas Sauls weg 
te steek. Sy oplossing is om Ella in die diep kant in te 
gooi en hy gee haar die raaisel van die vier linkervoete 
wat in ’n winkelsak gevind is. Dis dán wanneer die 
oud-speurder Lou Pepler sy opwagting maak; hy dink 
die voete het iets te doen met sy onopgeloste saak van 
1993 – die verdwyning van die rykmanskind Billy Katz.

Die verhaal speel af in die hede en verlede, 
en Karsten weef ’n spannende storielyn vol 
intrige wat draai om die binnelewe van ’n 
enkele gesin, wat mans vermoor en hul 
ledemate verkoop aan sangomas. 

Die dialoog is soos altyd treffend en 
vlymskerp. My gunstelingdeel is wanneer die 
brigadier in 1993 Lou se stilte probeer koop 
met ’n bevordering en sê: “Ek kan enigiets 
doen; ek het ’n snor.” 

Die verdwyning van Billy Katz is nie ’n 
whodunit nie, maar eerder ’n whydunit, en ook 

die storie van die enkeling se stryd teen ’n verrottende 
sisteem. Tog het ek na Abel verlang en wens Karsten het 
meer tyd in Mona, die matriarg van die Pottas-gesin,  
se kop spandeer. Dan weer, dalk het sy hom nie vir baie 
lank “toegelaat” nie. Die groot triomf is Mona se 
aanneemkind Rakker, geïnspireer deur NP van Wyk 
Louw se Raka, wat vir ’n paar verrassings sorg.  – AP 
van Wynegaard
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Hoewel Dolf van Niekerk as veelsydige 
skrywer verskillende genres beoefen en 
meermale literêre pryse ontvang het, is hy 
steeds sedert sy debuut die “groot onbekende” 
(Kannemeyer, 1998). Die sin-soekende aard 
van die digbundel Portrette in my gang (2015) is 
’n voortgesette kenmerk van Dolf se oeuvre. 

In hierdie sesde bundel is die gang en 
portrette simbole van herinneringe en 
verlange; lewensoomblikke waarin na balans 
gesoek word tussen aankoms en vertrek.

Die titel van die openingsgedig, “Vergange”, 
is ’n vernuftige woordspeling met vergange tyd wat die 
beeld van die gang as galery van herinneringe oopsluit 
en versterk. Terselfdertyd word die tydsindeling opgehef 
omdat verlede, hede en toekoms saamvloei. Die gang 
verteenwoordig immers die hede.

Sentraalstaande is die portretgedig, “Mastos”, oor sy 
vroeg oorlede, nooit gekende moeder op die omslagfoto. 
Die afstandelike borsbeeld-portret word versag deur die 
titel, die Grieks vir vrouebors, wat warmte suggereer.

Nog ’n intieme gedig handel oor die digter se 
sterwende vader waarin albei se verlange na die moeder 

oplaas “kruis” (bl. 28).
Benewens persoonlike beelde word name 

van talle beroemdes met ’n filosofiese en 
eksistensialistiese inslag opgeroep. Vergelyk 
die beskouing oor die “hordemens”, wat bloot 
draer is van Nietzche se “groot niks” (bl. 36).

Die tydsbelewenis van die digter verdig in 
“Wiederkehr” met die besef van tydsiklusse en 
dat alle “syn” herhaal word (bl. 16). Net so 
herhalend is elke storie en gedig wat 
teruggryp na “ou bewussyn” (bl. 34), terwyl 
elke geslag “ ’n kopskuif maak” vir beter 

begrip (bl. 50).
Van die treffende natuurgedigte is opvallend in hul 

vervlegtheid met die peinsende mens. Die “huil” in 
“huilboerboon” word ’n betekenisvolle toekomsblik oor 
hoeveel lente daar vir die boom én digter oorbly (bl. 42). 

Die portretgang eindig met ’n kritiese “Selfportret”, 
waarin die misterie steeds huiwer – net soos die “Groot 
Gees” in die vertaling van die Onse Vader (bl. 53).

Portrette in my gang is ’n bundel waarin die insigte, 
herinneringe en emosionele pyn suiwer tot ryping kom. 
– Marietjie du Plessis
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