
31 December 1999 

 

Opeens 19 jaar jonger! 

 

Neerstortende vliegtuigen, grootse computercrash, operatiekwartieren werkend op 

stroomgeneratoren, catastrofale energieonderbrekingen, geen geld meer uit de automaat, chaos aan 

de verkeerslichten, loeiende alarminstallaties, geblokkeerde liften … 

Ze hadden ons genoeg gewaarschuwd. De millenniumbug zou voor dramatische toestanden zorgen. 

Misschien zou de wereld wel vergaan. 

Wie zou in die omstandigheden op 31 december 1999 7000 frank en nog meer willen uitgeven voor 

een culinaire overgang naar 2000? Wie zou het aandurven , enkele minuten voor de jaarovergang, de 

skilift te nemen in één of ander Zwitsers, Oostenrijks of Frans skioord? Wie zou dan met zijn luie kont 

rustig kunnen uitblazen op de stranden van Ténérife of ergens op de Caraïben? Wie zou zich op dat 

moment kunnen tegoed doen aan kaviaar, oesters of een paar magnums Moet et Chandon? 

Ik zeker niet! Thuisblijven was de boodschap en maatregelen nemen. Nog vlug naar mijn 

verzekeringsagent om de inboedel wat hoger te laten verzekeren. Snel naar het grootwarenhuis om 

voldoende proviand op te slaan. Naar de elektriciteitswinkel voor de aankoop van lampen op 

batterijen.  Kapotte lampen voor mijn donkere kamer heb ik immers voldoende in voorraad. 

Die avond zelf liep ik zenuwachtig rond. Weinig of geen zin om mijn kookkunsten op tafel te toveren. 

Zelfs geen “swingpaleis” op TV voor mij en de daarbij horende Joyce of Phaedra. Wel een 

kalmeertabletje en dan voor de computer om te zien wat er om 00.00 uur ging gebeuren. 

Normaal doe ik mijn polar – hartslagmeter alleen aan bij de beklimming van de muur van Huy of 

andere Ardense heuvels, maar nu zat hij ook rond mijn pols. 

180 slagen per minuut … ik zat boven mij limiet! En wat op de fiets kan, langzamer rijden en de 

hartslag laten dalen, kon nu niet. Nog een kalmeertabletje dus. 

En dan was “het moment” aangebroken … 1 januari 2000  00,00 uur 

Mijn computer sprong opeens terug naar vrijdag 4 januari 1980. 

Op één seconde tijd was ik opeens 19 jaar jonger. Joepie! 

Maar buiten de verkeerde datum was er niets mis met mijn pc. 

“Volley Landen”, ons clubblad, zal dus ook in de toekomst uit deze oubollige maar betrouwbare “486” 

komen. 

Hartstochtelijk kuste ik mijn “compacq” omdat hij me niet in de steek gelaten had. Dan maar even 

een check-up  uitvoeren in huis. 

Het licht brandde nog, de verwarming was niet stilgevallen, geen vliegtuig op ons dak en ook Ingrid, 

mijn vrouw, deed niet abnormaal want ze was kwaad omdat ik eerst mijn pc had gekust en vergeten 

was haar een gelukkig 2000 te wensen. Je zou voor minder … “onnozelaar” hoor ik haar nog 

binnensmonds prevelen. 

 

Miauw 


