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Het echte millennium-probleem 
 

 

Er was eens een hele grote verzekeringsmaatschappij, die plannen koesterde nòg groter te 

worden. Maar aangezien de andere verzekeringsmaatschappijen in het land toevallig hetzelfde 

plan hadden ontwikkeld, was dat nog zo gemakkelijk niet. Een extra zware inspanning van het 

voltallige personeel was daarom dringend gewenst, zo verordende de directie van die hele 

grote verzekeringsmaatschappij; een extra inspanning bovenop de reeds eerder afgekondigde  

inspanning voor het millennium-probleem. Daarnaast diende uiteraard het gewone werk (en 

dat was al niet weinig) gewoon door te gaan. 

Wat dat millennium-probleem wel mocht zijn? De angst dat de computers het aan het begin 

van het nieuwe jaar zouden begeven. Niemand die het met zekerheid kon zeggen, ook de 

heren van de directie niet, terwijl die er toch eigenlijk voor betaald kregen om alles te weten. 

Maar nee, ook zij wisten het niet. 

En zo zaten deze heren (dames ontbraken, saai genoeg, geheel) van de directie aan een grote 

ronde tafel (een zogenaamde directietafel), rookten dure sigaren, en keken zorgelijk voor zich 

uit, want, zoals gezegd, ze wisten het niet. 

“Laten we een extern adviesbureau inhuren,” riep er een na lang nadenken. 

“Daar hebben we er al vijf van in huis,” wierp een ander tegen. 

Er viel een lange stilte. 

“Een Task Force formeren dan?” opperde een derde, maar de anderen schudden hun hoofd. 

“We kunnen er ook een mèpje van maken,” meende een vierde. “Dat ging vroeger toch altijd 

goed!” Maar naar hem werd in het geheel niet geluisterd. 

“Maar iets zullen we toch moeten doen,” zei tenslotte de voorzitter van de directie. 

“Daar ben ik het mee eens, voorzitter,” zei de man naast hem. “Beter iets dan niets.” Hij wilde  

hogerop en had er daarom een gewoonte van gemaakt de voorzitter altijd gelijk te geven. 

“Laten we een memo schrijven,” besloot de voorzitter na lang nadenken. 

“Goed idee, een memo schrijven,” echode de man die hogerop wilde. 

En daar de anderen in het geheel geen ideeën hadden, besloten ze een memo te schrijven. 

 

De volgende morgen - het was de laatste dag van het jaar - troffen alle medewerkers van de 

hele grote verzekeringsmaatschappij een memo op hun bureau aan. Ze lazen: 

 

“Beste medewerkers, 

 

Met z’n allen kunnen we de klus klaren. Resultaatgericht de schouders eronder. De klant staat 

centraal. Een extra inspanning in deze wel zeer buitengewone tijden. We rekenen op u! 

 

De directie van de H.G.V. (de hele grote verzekeringsmaatschappij).” 

 

Die middag – het liep tegen de klok van vieren – kwam de directie van de H.G.V. nogmaals 

bijeen. Allen waren tevreden over het memo. Ze knikten elkaar instemmend toe, doofden hun 

sigaren en gingen naar huis, want de avond viel. Het was de laatste avond van het jaar. 

 

*    *    * 

 

En zo kwam het dat op Oudejaarsavond grote aantallen medewerkers in het pand van de hele 

grote verzekeringsmaatschappij achterbleven om op de computers te letten. Wat dat dan wel 

precies in mocht houden? Ja kinderen, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet precies, maar neem 

maar van mij aan dat het vreselijk ingewikkeld werk is. 
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Een van die computermedewerkers was Jozef. Hij zat alleen op de 42
e
 etage, keek uit het 

raam en zuchtte. Ook hij had zojuist het memo van de directie gelezen. Achter hem zoemden 

en knipperden talloze computers. Het was zijn taak die in de gaten te houden. 

Andermaal keek Jozef uit het raam. In de diepte zag hij duizenden lichtjes, want het gebouw 

stond in het centrum van een grote, moderne stad. Aan de hemel schitterden vele sterren. 

Maar Jozef kon maar aan één lichtje denken, daar, tussen al die duizenden anderen. Het was 

het licht dat scheen door het raam van een kleine flat, niet eens zo ver hier vandaan. Achter 

dat raam zat zijn vrouw, met hun kind, dat juist vorige week was geboren… Kon hij maar bij 

hen zijn. Maar nee, het directiememo aangaande het millennium-probleem was duidelijk. 

 

Jozef draaide zich om en keek naar de vele beeldschermen, en vervolgens naar de wandklok. 

Tien uur… nog twee uur, en dan… 

 

Er weerklonk een kort, gedempt pingeltje. Alsof iemand ergens, heel ver weg, een klok had 

laten slaan. 

Jozef keek verbaasd naar zijn beelscherm, waarop een boodschap was verschenen. De tekst 

was duidelijk leesbaar, maar het was geen Nederlands. Wat dan wel? Hij keek naar de andere 

beeldschermen binnen zijn blikveld, en zag dat ze alle de zelfde tekst vertoonden. Die luidde: 

 

“Divitiae Terrae non perducunt ad felicitatem veram. 

Non sunt condignae ad futuram Gloriam aeternam.” 

 

De tekst kwam Jozef, die in zijn jonge jaren nog een geregeld kerkganger was geweest, vaag 

bekend voor. Het leed geen twijfel of het was Latijn. Hoe kwam dat op alle beeldschermen 

die hij kon overzien terecht? 

Was er, zo vlak voor de jaarwisseling, een computervirus actief geworden? 

 

Hij belde het nummer van de Helpdesk. 

“Goede avond,” klonk de stem van een man die hij niet kende. Een ouder iemand, zo te horen. 

“Met Lucius. Kan ik u ergens mee helpen?” 

“Ook goede avond,” zei Jozef. “Zojuist verschijnt hier een vreemde tekst op al onze 

beeldschermen. Ik weet niet wat het betekent, maar het lijkt me Latijn. Hebt u enig idee waar 

dat vandaan komt?” 

“Zeker,” zei de ander vriendelijk. “Het is inderdaad Latijn. De vertaling luidt: Aardse 

rijkdommen leiden niet tot het ware geluk. Ze wegen niet op tegen de toekomstige eeuwige 

glorie.” Hij lachte zacht. “En waar het vandaan komt? Bij mij vandaan. Zo direct vangt het 

jaar 2000 aan. Daarmee gaan we ons Tweede Millennium besluiten. Een prachtig jaar om 

eens aan iets anders te gaan denken dan aan het verdienen van steeds meer geld, liefst in een 

zo moordend mogelijk tempo, vierentwintig uur per etmaal. Daarom zit ik hier. Uw collega’s 

hebben in hun grote ijver de computers ontdaan van de millennium-bug. Welnu, ik heb hem er 

weer in gestopt.” 

Jozef was even sprakeloos. Toen riep hij verbijsterd: “Maar… maar… wie ben u dan?” 

“Gewoon, een Boodschapper,” zei Lucius. “Ik moet van mijn Baas af en toe de mensen wat 

simpele dingen voorhouden, die ze anders dreigen te vergeten. Maak u geen zorgen. U kunt 

verder trouwens niets doen. Gaat u naar huis, naar uw vrouw en kind. Dat geldt ook voor uw 

collega’s. En alvast een gelukkig nieuw jaar!” 

 

Een klik, en de verbinding was verbroken. 
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Jozef legde de hoorn op de haak en keek uit het raam. Even leek het er op dat dat ene lichtje, 

dat hij al de hele avond in de gaten had proberen te houden, feller oplichtte. Het was het raam 

waarachter zijn vrouw Maria op hem wachtte, het kind op haar schoot. 

Hij stond op. Een wonderlijk gevoel doorstroomde hem. “Naar huis,” mompelde hij. 

Een enorme rust daalde over hem heen. Hij knoopte zijn jas dicht, pakte zijn tas en liep naar 

de hal waar zich de lift bevond. Vergezeld van zijn talloze collega’s, tot wie de Boodschap  

eveneens was doorgedrongen, verliet hij het gebouw van de hele grote verzekeringsmaat-

schappij en liep naar huis, waar zijn vrouw en kind op hem wachtten. 

 

*    *    * 

 

En om middernacht doofden in het gehele gebouw alle beeldschermen. En alle computers 

waren dood. Als een pier. Reeds na enkele minuten begon de eerste telefoon te rinkelen. 

Daarna volgden, de een na de ander, de overige toestellen. Maar er was niemand om ze op te 

nemen. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1999. 

 


