
Aphrodite 

 

 

Vrouw van mijn dromen 

ge daagt mij uit om u te strelen 

contact te hebben met uw huid 

maar ik voel mij sterk geremd. 

 

Is het uw dromerige blik die 

zich niets aantrekt van mijn 

onbeschaamde staren, voelt ge niet dat 

Ik uw naaktheid aan het verkennen ben? 

 

De bronzen gloed over 

uw tedere, ronde vormen 

reflecteert het zonlicht dat in  

mijn hoofd tot een steekvlam leidt. 

 

 

Peter Massee 

  



Ik droom mijn droom 

 

 

Stap in het water 

duik onder 

om me te laten meevoeren 

door de golven 

deinend op het ritme 

als een alikruik 

oorverdovende stilte 

totale harmonie 

zon streelt mijn rug 

onderga de massage 

voetstappen op grind 

zachte stemmen 

laten mij ontwaken 

heerlijk gedroomd 

 

 

Terry van Lierop 

17 september 1998 

  



Vaak voel ik de aandrang 

de top van de Parnasse te bereiken 

mij te verpozen tussen 

de muzen in het Elysium 

en inspiratie op te doen 

door mij te laven aan het ambrozijn 

Maar nooit weet ik hoe: 

mijn vleugels zouden zeker te klein zijn 

de woorden zouden mij vast te kort schieten 

 

Vaak voel ik de aandrang 

mee te doen aan ”la Grande Bouffe” 

mij te storten in orgiën 

van slagroomtaart, wijn en wijven 

Maar ik ben bang voor mijn maag 

en voor het afgunstig kijven. 

 

Soms ook voel ik de aandrang mij terug te trekken op 

een onbewoond eiland 

geen zorgen meer en ook 

geen ellende van de wereld op mijn bord: 

Maar dat moet toch te vinden zijn 

en misschien hoef ik niet eens alleen! 

 

 

Peter Massee 

20-08-1998  



Op weg naar de volgende eeuw 

 

 

Joggend, steppend 

zwemmend, fietsend 

aerobiccend, wandelend 

hollen we de nieuwe eeuw tegemoet 

 

Met Montignac, Weight Watchers 

Groene Kruis en Slimming 

jo-jo-end en punten tellend 

schransen we richting volgende eeuw 

 

Lekker strak 

vooral jong en kwiek 

met opgepushte borst en bilpartij 

naar een rimpelloze naderende eeuw 

 

Al fietsend, wandelend en aqua joggend 

geef ik het op 

bollend, hangend en etend 

avontuur ik het nieuwe millennium  

 

 

Annie Kessels 

Okt 1998 

  



Attentie, attentie. Hier volgt een oproep van de gemeente-politie 
 
De metalen luidsprekerstem drijft de mensen massaal uit hun huizen. 
 
De toekomst van deze gemeente biedt na het jaar 2000 geen perspectief: 
Door computerstoringen zult u verstoken zijn van gas, water en elektriciteit.  
Salarissen en uitkeringen kunnen niet uitbetaald worden.  
Vliegverkeer blijkt onmogelijk. 
Medische zorg is slechts beperkt voorhanden. 
Wateroverlast ontstaat omdat de Waterschappen onvoldoende voorbereid zijn. Met alle gevolgen 
van dien.  
In de winkels is nauwelijks voorraad aanwezig, wat plundering en brandstichting tot gevolg zal 
hebben. 
 
Monotoon spuit de stem het ene schrikbeeld na het andere. 
 
Het gemeentebestuur is gisterenavond voor een spoedzitting bijeengekomen. Om haar inwoners de 
vele millenniumrampen en het daarmee gepaard gaand leed te besparen, is door de raad besloten 
alle levensvormen in Nederweert te vernietigen. Om complicaties te vermijden wordt met 
onmiddellijke ingang de “Operatie millennium” opgestart. 
 
Ontzet kijken we elkaar aan. Uit het niets verschijnen de helikopters. Ze cirkelen dreigend boven onze 
hoofden. De eerste geweersalvo’s klinken. Paniek breekt uit.  Angstkreten, bloedspatten, vallende 
lichamen. De dood is overal. “Oh god, mijn kinderen. Waar zijn ze?” Ik krijs hun namen… 
 
 
Iemand grijpt mijn bovenarmen. “Laat me los, ik wil niet sterven, ik wil niet…” 
“Hé word eens wakker. Wat ben jij aan het rondspoken op de laatste dag van het jaar? “ 
Verwilderd kijk ik om me heen. De dekens liggen op de grond. Tranen rollen over mijn wangen. Mijn 
man kijkt me verbaasd aan. Nog nahuiverend  vertel ik hem de gruwelijke details van mijn 
nachtmerrie. 
“Het bloed, de lijken… het leek zo echt!” 
“Ik begrijp het niet; waar komt die angst opeens vandaan? “ 
“Vind je dat gek? Maandenlang hoor je de negatieve millenniumproblemen aan zonder er serieus bij 
stil te staan. Nu is het bijna zover en nu bezorgt het me toch een onbehaaglijk gevoel. Er is zo weinig 
optimisme over het jaar 2000. Is er dan geen enkel lichtpuntje?“ 
“Toch wel. Je vergeet iets heel belangrijks: onze kinderen. Zolang er kinderen zijn, is er een 
toekomst.” 
“Je zult wel gelijk hebben. Hier, een dikke kus; ik voel me weer wat rustiger!” 
“Het aftellen is al begonnen. Kom, we gaan ervoor.” 
 
Samen op weg naar 2000. 
 
 
Annemiek Korsten  



Van 2000 tot 2000 

 

 

Ik wandel op Thebe 

om jou te ontmoeten 

Wanneer zal ik je vinden 

als tijd niet telt 

als de farao zijn sarcofaag bouwt 

en ik de spijkers zoek 

om alles op schrift te stellen. 

 

Als ik mijn rustplaats verlaat 

zie ik Griekse broeders 

hun ijzeren wapens hanteren, 

terwijl ik in alphabetisch schrift 

woorden zoek om jou over 

de liefde te schrijven 

 

Te laat ontwaak ik om Julius Caesar 

te zien vermoorden en Cleopatra zichzelf 

Maar een Kind wordt geboren 

zonder liefdesdaad 

en achterom ziend 

zie ik jouw schaduw 

in de loop van de tijd  

 

die terug stroomt 

 

Laat de tijd maar gaan 

Voordat het millennium wordt bereikt 

vertraag ik mijn pas 

om de ontwikkeling van de Japanse poëzie te volgen 

Mijn tekort aan woorden 

put ik uit deze bloem der letterkunde 

Geniale dichters brengen mij dichter bij jou 

 

Herinneringen aan puur geluk 

verzanden in zwarte aarde 

Ik wil niet meer zien 



hoe alles voorbij gaat 

en twijfelen aan het eeuwig Zijn 

Dus deel ik jou met mijn computer 

omdat zijn geheugen het mijne overtreft 

totdat het millennium je wegvaagt 

 

Pas dan 

ga ik weer spijkers zoeken 

 

 

Anja Massee 

Oktober 1998 

  



Als snelle jongens gaan de jaren 

 

 

Het jaar tweeduizend komt in zicht 

Het komt er spoorslags aan 

De vraag werd tot de tijd gericht 

toch niet zo vlug te gaan! 

 

Wij willen tot onthaasting komen 

Het tempo ligt voor ons te hoog 

Wij willen tijd hebben voor dromen, 

sterren kijken aan de hemelboog 

 

Ook willen wij niet zo vlug oud zijn 

Wij worden het liever langzaamaan 

Want oud worden is wel fijn 

maar oud zijn is niks gedaan! 

 

 

An Cuijpers 

Oktober 1998 


