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Zuiderlinks

Strijthagerlied
Nu ruist hier 't Groen Bewind als doodnormaal... maar schraap eens
met je linkerpoot over je lepeloor van goud
dan words alles weer pikzwart! Als Zomers
in de Mijnstreek vroeger
Maar, godlof, nu danst hier enkel zuiverheid
& koelte: silhouet
van duiven.
De holes van de Mijnen zijn gesloten.
En... op de andere
oever van de vijver
ver
/ springt

verhip _

de Bodhisattva, de Beeldend
Kunstenaar
De Haas
h66st ongeschonden...
En Franciscus van Assisi
& de Wonderrebbe van de Chassidim
& de jonge
Karl
Marx van Frfihschrifte?
Zie, zij gaan voorbij, onaangedaan
aan dit decor
van ochtendrood
als kikkers
als salamanders
als koersen op Wallstreet
als watertorren
King Kong(en)
lustig
op-en-neer langs Manhattan
met zilveren luchtbellen...
En dit beet een
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De Spijbelaar
Spijbeljongens trekken door het land
op hoge ranke vogelbenen. Hun schoenen
schoppen tegen alle stenen. Stoppelhoofden te hoof
en te gras
Luidruchtig
words het beemdkruid vertrapt
(dat overhuift de diepe zoen
van spijbelman
op spijbelvrouw)
en schaterlachend plonzen ze het water in
verstorend van broze vissers de gerimpelde
weerspiegeling...
(Kalmte is hun werkgever / de dobber
hun kale AOW...)
Naakt
vrees je de schuwe landloper niet
die schrijdt door het koren, korenblond
Heilzaam
speeksel van zuringstengel
kwijlt uit de klaproos van z'n mond
Spijbelaar
jij, die op de vogels hebt gefloten
en de regen toegedronken
waar zijn dan nu je makkers, lummel?
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Lied van het smalle wed
Met de stille galop van groot hoefblad
met de verstomde sprong van hondsdraf
sprakeloze wandelaar, heb ik gemeen
je hoeven
en nergens een wed - donker als een mijn om ons moe hoofd naast neer te leggen
naast de bles van de meerkoet
(Zie, aan de weerspiegelingen
van kinderen, tussen de varens
komen paarden drinken...)
om zonder hoofd
voorbij de koeltorens van de wolken
te gaan
omhelzend de halzen
van centauren
aan zwarte oevers...
W66r, fluisteren de varens, wa6r dan?
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dd
Zonn
Zonn
Onze diepste
diepste herinneringen
herinneringen
Onze
Een oor aan de grond...

Onze diepste herinneringen
afgevoerd
met wagonladingen cokes naar de Hoogovens
en nu zitten we alle dagen op een keukenstoel
met wankele
longen
Leeg is het duivenhok
& 't bier van Valkenburg
't smaakt ons naar stof
Stop ons, afgedankte
zwarte ToethAnk-Amons
terug
ondergronds, in de melanome
schachten van je Zonnebloemen
Licht
schilderen voor doodgewone kompels
op de nachtelijke piramiden
van de Oostelijke Mijnstreek
dat was Loch je verlangen, rode Faraoh
Vincent
van Zwart
Goud?
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Landschap met beroete aardbei
Wie een aardbei neemt
zo'n beroete rode
eet zijn jeugd
terug
z'n Moeder, zingend
onder het wasgoed van de wolken
liederen uit de Duisternis
0, als de merels
verstrikt
in Vaders aardbei-net...
In het vuilst van de Mijnstreek
onder de ligusterheg
moest je ze begraven...
Hoor, hoe ze moeizaam musiceren, sindsdien
een Requiem
onder elke voetstap die je zet op aarde
"Want ik ben de Vredesvorst, de Ware..."
aldus bloost
de aardbei:
"Wie mij neemt & eet
eet
zijn jeugd terug..."
En zie, de kruisbes
& de aalbes
& de klapbes
ruisen
& buigen & wuiven
als in Driekoningenmantels, brokaat van Aanbidding
"Dus, Moeders, zoen in mijn naam
op wangen Nirwanah
't bloot van jullie babies
aardbiedig
Want ik ben de Aardbei
Wie mij neemt & eet
eet zijn jeugd terug..."

Aldus zoent de Aardbei de roetzwarte vorst!
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L ied van_the Parallelweg
's Nachts fonkelden er aan de Parallelweg
hoop boven de natriumlichten
van de Staatsmijn Wilhelmina
de Galaxieen...
schuw als 't anthraciet
oplichtend
in de koplampen van witte zwarten, ondergronds

"7ongen, wij zijn (sterren)stof
en tot (sterren)stof...I "
Kuchten hun zinnen nooit af.../
Parallelweg in die eindeloze
Jaren Vijftig
parallel
aan wie of wat?
Aan de sirenes van de Wilhelmina
huilend
in het zwarte gat van de ochtend?
(om de silicose-longen van de kompels
rochelend op de Parallelweg?)

Arbeidersparadijzen Bestaan
Niet!
Arbeidersparadijzen
Bestaan Niet!
(om de dood van kameraad Stalin
Fossiel Sovjet-Unie?)
Ach, vrome koude Jaren
Vijftig
toen aan 't oostblok van 't firmament
't knipoog
van de Spoetnik nog ontbrak...
En kompel 9'oep maar bidden
tot het asgrauw
van de ochtend
tot Sint Joseph in de Hemel
links
van God!
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D'r Sjtear - De Ster
Die Rose, die in meinem Garten stand
Sprach: "Ich bin Joseph aus Aegyptenland."
Der Dichter: "An welchem Zeichen kenn'ich das?"
Die Rose: "An meinem blutigen Gewand..."

Eens was je kind aan huis in de Neustraat/de Nieuwstrasse
in Tatort Kerkrade, tussen Iiefst twee families Grimm...
Tover-overbuurvrouw hing er almaar Sprookjes
aan de Grens. Zwarte!
Zie, koolwitvleugels bond ze je aan, wasecht
om je toen al zwaar karkas to tillen
uit de barst(en) in haar spiegel... Danste
toen weg op rode schoentjes, klaproosrood!
Toen sloot zich voorgoed op,
tal van je Grote Broers

die Mannschaft, 't Elf-

in de winterslaap van hun Mercedes-Benz(en)
als in een zwaar bebloed zwanenkleed
Geen wonder dat je ze hier aantreft, Iuidkeels
in een Tiergarten in Munchen
Zou ik 't 'os' Joseph durven vragen of 'stier'

Hermann?
Wie aan Gene Zijde van de Neustrasse/Nieuwstraat
in 't Duizendjarig
abattoir
doodde
't Kind met de Ster?
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De Slak
Als de paarlemoeren pillendoosjes
voor haar 1001 verbeelde
ziektetjes
op de kaptafel van mijn Grootmoeder zaliger
in haar sterfhuis
aan de Akerstraat in Heerlen
net Kapitein Nemo aan boord
van de Nautilus
zo geluidloos
kussen zij elkaar, blauwer
wit
dan
Iijk van Theresia van Avilla...
(Grootmoeders favoriete mystica
n6
Hildegard von Bingen...)
1 miljoen nakomelingen per paring!
Slak, kalkwit sarcofaagje
waaruit steekt
Sneeuwwitjes bleekneusje...
(kalief Walt Disneys
in 't ver Californie
ingevroren dochtertje...)
0, ik hou de poort van mijn Droom
stijf voor u
dicht
U, op uw aero-scooter
met uw slijmspoor door zo veel eeuwen
het Uur van de Dood is
vroeg
genoeg voor uw kus!
Herschrijf
eerst
maar eens Centesimus Annus...
U
in uw Pausmobiel
uit lspahaan
Slak Ecclesia!
25

10411111aaaaralamka11111.1111

Zuiderlinks

Porta Nigra _ Het College aan de Akerstraat
Zoals de zee, zei je, zou het komen...

Je opent de poort en daarachter droomt
't schoolplein van weleer
Onder bladeren, slordig op een hoop geveegd
laat zich het Iijk van Hector vermoeden
En je steekt over, je helm onder je arm
Tussen de kaalte van de platanen opnieuw dezelfde poort
en je klopt aan. De poort opent...
Dezelfde leegte
Maar onder de bladerhoop bijeengeveegd
achter de (brom)fietsenstalling
ditmaal talloze, talloze doden
voor Troje... voor Hellas...voor Roma! Voor Nop!
En geen leraar, geen amanuensis, geen concierge!
Dan aan de overkant weer diezelfde poort...
Maar ditmaal maak je niet meer open
Je hoort to zeer het hart bonken

Thalassa! Thalassa!
van de god die daar voorover ligt op dat plein...

Te laat! Scholier! Te laat!
De tocht vanuit de duisternis van Plato's grot
't Heelal in...

ad astra

gaat niet langer in de Taal van de Pleiaden
maar in de Hades-spraak der High Tech...
En naar uw beroete poorten, Akerstraat, keert Niemand terug
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Valkenburgerweg
's Zomers fietsten we hier naar 't Buitenbad Terworm
Het water, alggroen
opspattend rond de duikplank
sloeg er wit tegen wanden. Gemeen ruw beton.
Meisjes lieten er zich gelaten kussen
En vlak voor het Eindexamen
zagen wij Coen niet over61 de Gekruisigde
hangen?
Ach, een Roos is een Roos is een Roos!
Zie, God sprak niet langer tot ons vanuit 'n braamstruik
maar de Verbeelding...
We reisden of naar de Universiteit van de Zee
Toen we eindelijk terugkwamen, loerde de winter al
in de serre
door 'n barst in 't glas-in-lood-raam
Een late zon scheen er op een fruitschaal vol appels
uit eigen ruin
Moeder lies net de hond uit
in haar oude Persianer mantel. Vader had de broeikas
afgebroken.
Al die rompslomp voor 'n (krrrenterige)
handvol
druiven!
Tenslotte viel de onvermijdelijke sneeuw over de velden
Raven
stegen moeizaam op
boven de villa's van de Mijndirecteuren.
Het bos achter Terworm leek wel rheumatisch...
De hond _ 'n oude terrier, halfblind, 'n echte nijdas _
blafte
tegen de bittere koude, tegen alles wat nog bewoog...
/ op het bevroren Buitenbad een voorzichtige schaatser.../
tegen de vuurpijlen op Oudjaar, vooral
(gierende
fonkelende
leegte _ Made in Taiwan)
haast hysterisch...
De Mijnen moeten sluiten, zei Buurman
De Uil
zit in de Olmen... zei Buurman
Heerlen was plots een uithoek van het heelal

Zuiderlinks

Maar, soms, in een droom zie ik weer voor mij
heel die zomerse
lange
linden-allee naar Klimmen-Ransdaal
Maar...
't lint van mijn jeugd h661t Valkenburg niet langer
lk droom
to kort.
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Weiterhof _ Lied van het Mergelland
Als Iaatste houvast aan de zee
de koffer, zwaar in zijn verkleumde handen
een opstandeling getemd in zijn regenjas
het pad van zijn terugkeer: een mangat tussen de beemden / een dwarse
gedachten-streep
Hoor, het braambos brandt oud zeer / de taaie
zwiepslag
van de takken: "Ithaka...Ithaka..!"
Onder de najaarswolken
golft 't heuvelland aan. Stoomboten
leem
(Mergelland...

Atlantik—wall, oudgeel
verzonken branding van Atlantis...)
Onder de kaalte van de linden
knarst
de Hofpoort
als bij windstilte
het Dodenschip van de Phaeaken! Jammerlijk!
En hij, gered van de Titanic, de Lusitania
de Hindenburg...
(Sterrebeeld : Vissen
Ascendant:

Boogschutter)
een killer met een hart...
Kwispellikker, het jankend vreugdelichaam
staat op, omarmt hem
een Niemand met een vurige tong!

33

Zuiderlinks

Lied van het Gulpdal
Kust hier niet, temidden van de fanfares
van de varens
bronsgroene Gulpfaun
z'n Gulpmeermin roodkoper?

Potztausend!
Hier heerst nog 't Antiek
Rijk der peerlijvige
appelwangige
abrikozenden!
En zo ook Gulpvinkt
- duift -merelt,
- noot
- pruimt
- kruisbest
't hier
starnakel naakt Bacchantisch!
Blad(goud)muziek
dartel als beekforel

Ce

lia!
C

Bar

To!

ba
Dames
Bepruikt Heilighaar!
(Limburg: Laars
van Sophia
Loren...
spleet
van Gina
Lollobrigida...)
0, Orpheus, zie niet om
Jouw (kwetsbaar) wonder
is

Euridikee...

ZE KOMT!
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Pommy de Meuse

Maasappel

Vrij met mij, Lady Meuse
als op de rand van dit theekopje
afkomstig van de Ceramique

(Nitraat... Bromide... Atrazine...
zo heten mijn Godinnen, pauwogig...)
waarop geschilderd Adam in adamskostuum
omarmend
Eva, grazig, onder 1 appelboompje

(Pyridine... Fosfaat... Pentachloorphenol...
zo heten mijn Blondines...)
In de verte, in lila-blauw craquele
de Boom van Goed & Kwaad. Daaronder rundvee
broos
als de dochters van Petrus Regout, loom
aan de picknick. Giechelend.
Badpakloos.

(Diazinon... Simazine... Diuron...
zo heten mijn Bruinharigen, pruillippig...)
Mademoiselles d' Osiris, dat ik dit uithou
zoveel mij toegenegen gouden
licht in uw ge/ bar /sten kopjes

(Aldrin... Telodrin... Isodrin...
aan wie de appel van mijn onschuld?)
0, en dat ik straks aan de naakte walm
van uw kostelijke Nardusbalsem
voorbij zweven m6g, o, Valseuses
van de Petrochemie
Paradijselijk
in een luchtschip zonder schaduw
hoog boven BotlekRotterdam...
bestaat er

ecologischer
genot?

37

d
Zonn
Onze diepste herinneringen

Maestrichto ses

Zuiderlinks

MasisconcerL
Hoor, nu gaat de Titanic aan boord bij de Maas
't Vrijthof
zet de helm van een popconcert op
0, o, wat dreunt de zon nu plotseling beet!
Prins Maastricht wil zijn hemd
uitdoen
Pas op, onkuise Prins-Bisschop
want als je je naakt uitkleedt
dan bolt je geslacht
op
En...
als de Klaasbaard
vol Cuba libre
aan de kin van Fidel Castro
als de (vergane) struisvogelveer
in de reet
van Allen ('tHowl!') Ginsberg, de Beatnik
als Jesus
de Hippie

stoned
aan z'n kruis...
daaraan
zul je hangen, brandend
als in een droom
de Hindenburg
boven Hiroshima
boven
de Stokstraat. Stokstijfstraatstil!
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Lied van de Tongersestraat
Nog eenmaal droomwit als op Thabor
de schittering
van de Maas
op
met 't barok tafelzilver
van 5 vissen
& 't zeilbrood
van 2 Emmausgangers
& 't sprakeloos Lam
met de 12
asperges met ham...
lazarus van Champagne

Brut
picknicken
ter hoogte van Slavante
op de staart van de Mosasaurus...
dat heb ik u beloofd
u,
o, Poedelnaakte
('Poezie, waar is uw servet?')
uit TingelTangelse
Tongersestraat

Eros is Eros is Eros is Eros!
En Eros
houdt tong!

43
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De Un

r_site van Maa

i chi

En jullie, mijn elfen, mijn Geliefden
dwaze ex-Maagden
Maastrichts
Nocturnsters
van het Elfde uur
aan de Akademie van de Eeuwige Lust
Gedenk
de Grote Minckelers
die, eens, de glimlach van God
"Dit is het niet, en dijt is het niet...")
vuurrood
heeft uitgerekend
("lo, vivat!")
bij 't Iicht
van uw wakkere bruiloftslampjes...
op uw dwaze, blote struisvogelkonten!
0, Lustoord van vogelend Bourgondie
geheten:
Universiteit van Maastricht!
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De Carnavalsschlagerdichter
Mijn leven een groot Carnaval
alleen niet op Vastenavond!
Dan rijd ik naar 'n zomerhuisje
in de Ardennen, rillend van kou
waar niets is dan hout dat gehakt /
dan water / dat / geput /
en daar, uit 't ruisen van de stilte
uit de kaalte van de braamstruik...

coM(-p0m Porn PoM-)p0

pom PoM poM POm

neer ik dan
de Carnavalsschlager voor volgend jaar!
En daarop volop HOSSEN zullen jullie
Maastrichtenaren! HOSSEN! HOSSEN!
- een kolossaal blauwe Zondag Maandag
Dinsdag... als de lila wemeling van Salmonella
in rauw vlees
de Oude Brug op, de Grote Staat of
het Vrijthof op!

Viva la Muerte!
Leve de Lust, Maastricht!
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Zondagochtend in Maastricht
Klokgelui van de Sint Servaas opaal als 't vloeipapier van 't Lokaal Nieuwsbericht
Aansluitend, Pinkstertongig, de Mastreechter Staar... Papagenos
nicotiniserend 't Krijtland, koraalrif na koraalrif
met hun strotzang ("Oote! Dote! Boe!")
Grisaille Sinatra's! Hoe onkreukbaar hun maquis smokings!
0, Srebrenica..! 0, Sodoma..! 0, Varkensbaai..!

(Omdat Kennedy voorgoed nu doodslaapt in z'n schommelstoel?
Klaas niet komt?)

En dan, hopla, dan is het alweer midzomermiddag
op de Zevende Dag
vroege Struisvogels passeren neushoorns Stilte
richting Vrijthof
alsook lila Voodoo-priesters
Jeu de Boules spelend in de Grote Looijerstraat
Opstaan, Stabielen!
Of houdt u niet langer, Maastricht, van 't zoer
vleis van uw zebras
't Café-bruin van uw okapi's-op-sap?
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Song of the Dalai Lama,
toekomstig ereburger van Maastricht

lk kom uit Tibet... 0, kun je dat haren?
Godzijdank! Want in mijn Lingua Mammalis mOet
zich immers de top van de Pietersberg
onsterfelijk verstaan met de droomtekens
van de Aboriginals...
Mijn lied is immers het lied van 611e continenten!
Hoor dan, hoe ik naar U toeronk, in een knalblauwe Bugatti
Randstad-in-verval, met op de achterbank
halfnaakt, een Tanzmariechen...
lk, Orpheus uit de Dessah van de Jeker, kom u troosten!
Weg dus, boze Hollander, met uw eeuwige honger
naar de kratons van Atjeh!
Dit worth nu eindelijk eens 'n Vrolijk Millennium
met enkel beschaafde
limericks over by. Aphrodite
geboren
uit 't schuim
op kruisbesvlaaien
in Patisserieen in de Stationsstraat in Wyck
Want van Zuid- tot Noordpool strekt het zich uit
het Limborijk...
Aldus is ook de Dalai Lama een geboren Maastrichtenaar!
Laten we bidden dat Hij nu spoedig mag uitrusten
van zijn ballingschap
op Aarde
in zijn geliefde In Den Voghel Struijs
Die dag zal het immers eeuwig Vrede zijn, in heel 't Heelal!
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Song of the Dalai Lama,
toekomstig ereburger van Rotterdam

lk kom uit Tibet... 0, kun je dat hOren?
Godzijdank! Want in mijn Lingua Mammalis maeten
immers zowel het Erasmusbeeld als de Euromast
zich onsterfelijk verstaan met de droomtekens
van de Aboriginals...
Mijn lied is immers het lied van 611e continenten!
Hoor dan, hoe ik naar U toereis, in een Gouden Zeppelin
Rotterdam-in-verval
lk kom u troosten!
Weg dus met uw eeuwige honger
naar de kratons van Manhattan!
Dit wordt nu eindelijk eens 'n Vrolijk Millennium
met enkel beschaafde
limericks over by. Aphrodite
geboren
uit 't schuim
op kruisbesvlaaien
in Patisserieen aan de Jonker Fransstraat in Sao Paulo!
Want van Zuid- tot Noordpool strekt het zich immers uit
het Heilig Rijk

Rotjeknor!
Aldus is ook de Dalai Lama een geboren Rotterdammer!
Laten we bidden dat Hij nu spoedig mag uitrusten
van zijn ballingschap
op Aarde
op ons geliefde Grotekerkplein
Die dag zal het immers eeuwig Vrede zijn in heel 't Heelal!
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Zuiderlinks ben ik
maar... niet de overbehaarde
wang van Fidel Castro
_ Bokkerijder te Cuba _
kus ik, niks daarvan!
Uitsluitend uw baar vlees, Lieve
OnzinVrouwen Maastrichts...
Dus, Reactionaire
Mombakkesen
op de zondagse terrassen van 't Vrijthof
Let
niet langer op de grootte
van de schuimkraag
behapbaar
op uw donzig witbier...
Let
liever
op de al te faciele
seduceerbaarheid uwer Echtgenotes
opdat lk,
hartstochtelijk
overal gezocht
('Viva Zapata!')

Frivolutionair

_hoe zachter G
hoe Iustvoller
penis..._
de konten uwer libidineuze Aphrodites
overspelig van overgewicht
NIET langer

Zuiderlinks

in de Fin de siècle
-schemering
uwer Patisserieen
met mijn suikerrieten
lid
uit Cuba
(na sluitingsuur:

Sperma-tijd voor Che Guevara!)
bespring...
terwijl Zij
Maria
beroep: Madonna
('Viva Maria!')
op de hoek
van de oudste straat
van Maastricht
roept:
: "Lik, lik, lik
de Kruisbesvlaaienschoot
van de Nieuwe Mens!"
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Aantekeningen

Pagina 11

In de jaren vijftig was ik kind in de Mijnstreek, in het dorp Terwinselen,
onder de rook van de Staatsmijn Wilhelmina.
De kunstschilder Aad de Haas, afkomstig uit Rotterdam, woonde toen in
een bijgebouw van het (vervallen) kasteel Strijthagen, terzijde van dit
mijndorp.
De grote wandschildering De Spijbelaar in het toenmalige Bernardinuscollege aan de Heerlense Akerstraat was van zijn hand.

Na de sluiting van de steenkoolmijnen onderging het landgoed
Strijthagen een grondige restauratie. Strijthagen dreigt overigens in de
nabije toekomst te verworden tot een soort 'pretpark' nu de huidige
beheerder, de gemeente Landgraaf, daartoe aangespoord door de
gemeenteraad, heeft besloten de exploitatie van kasteel en tuinen te
privatiseren en over te doen aan een stichting. Deze 'modernisering'
betekent o.m. dat voor toegang tot het kasteelterrein, gelegen in een
vallei met vijvers en heuvelachtige bossen, voortaan moet worden
betaald.

Pagina 17

Het motto van Zonnebloemlied is de titel van de debuutbundel van
Wiel Kusters (Amsterdam, 1978).

Pagina 23

Het motto van D'r Sjtear de Ster is de vertaling in het Duits door
F. Rozen van een kwatrijn van Omar Khayyam.

Pagina 27

Het motto van Porta Nigra - het College aan de Akerstraat is de
beginregel van een gedicht van Hugo Claus, gewijd aan de plotselinge
dood van de Vlaamse dichter Herman de Coninck in Lissabon
(Vrij Nederland, 7 juni 1997, pagina 27).

Pagina 37

Een eerdere versie van Pomme de Meuse _ Maasappel verscheen onder
de titel "Maas - voorbij de Bonnefanten" in de bundel Maas, Een Rivier Gedichten en beeldende kunst, Uitgeverij Reinaert (Edities), Oss, 1996

Zuiderlinks

Pagina 49
Zoervleis, genoemd in Zondagochtend in Maastricht, is een typisch
zuidelijk gerecht. Het oorspronkelijke recept van 'zuurvlees' luidt:

Een halve kilo paardenvlees
azijn
een halve kilo uien
boter of vet
suiker
stroop
ontbijtkoek
laurier
kruidnagel
peper & zout

Het vlees in kleine stukjes snijden en tenminste 24 uur marineren in
half azijn, half water met zout, peper, laurier en kruidnagel.
Het vlees uit de marinade halen, het vocht bewaren. Het vlees goed
bruin bakken in boter of vet. De uien apart braden.
De uien toevoegen met een eetlepel suiker, een halve eetlepel stroop
en een paar dikke plakken ontbijtkoek. Een gedeelte van de marinade
toevoegen en het vlees op een laag pitje laten sudderen tot het zo
gaar is dat het uit elkaar valt.
Indien de saus niet gebonden is kan men nog wat maTzena of bloem
toevoegen.
Opdienen met augurken.

Bon appetit!

Toen na de oorlog de welvaart steeg, raakten ook duurdere vleessoorten
als bief en rosbief voor bereiding van zuurvlees in twang in plaats van
het inmiddels sterk in aanzien gedaalde paardenvlees. Bij het gereed maken van
een smakelijk zuurvleesschotel is overigens het gebruik van een zogeheten Keulse
(stenen) pot van belang. Volgens een plaatselijke culinaire traditie geniet een
dergelijke marineerpot de voorkeur bij het tevoren in de week zetten van het vlees.
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Zuiderlinks

Manuel Kneepkens [Heerlen, 1942] woont
sinds 1971 in Rotterdam. Hij is daar werkzaam
als schrijver, dichter, tekenaar, juristcriminoloog en stedelijk p ❑ liticus resp.
fractievoorzitter van de Stadspartij.
Van zijn hand verschenen de dichtbundels

'ruin van Eetlust (1976), Oorlogsprins
(1982), Gedicbten tegen de Atoomoorlog
(1985), Zwart Feest (1990), Au pays du
tendre Mosan noir (1992) en Landschap
met vakantie (1995). In het Rijk van de
Demonen - het Bombardement van Rotterdam
en de Normen (1993) is zijn belangrijkste
juridisch-criminol ❑ gische studie.

De iliustraties in deze bundel zijn een voorbeeld van doodling - krabbels
maken, poppetjes tekenen. AIle tekeningen ontstonden tijdens het voeren
van telefoongesprekken. De dichter noemt de hardnekkige gewoonte wine
vlakken te vullen 'bijkans een ziekte. Het is aangewend gedrag, zoals een
ander bij het telefoneren misschien altijd een sigaret opsteekt. Of
gesprekken nu vervelend zijn of niet, uit een soort sleur begin ik telkens
een figuurtje te tekenen of jets te krabbelen. lk heb altijd een blokje
klaar liggen'.
Het titelgedicht Zuiderlinks kreeg

kart vo ❑ r publicatie van deze b.undel -

de Euriade '98, een Iiteratuurprijs in het Nederlands-Duitse taalgebied.
Het juryrapport noemde Zuiderlinks "de ideate winnaar", ook omdat het
vers volgens deze beoordeling 'een link legt tussen de homo ludens en de
nieuwe mens en daarbij een lange neus treks naar de geschiedenis en
ieder die de poezie te serieus neemt'.

IMAGINATIONS

