
Asterix en Obelix en het Millenium Probleem 
 

Het is toch erg, een millenium-
probleem op 01-01-2000 om 
00.00 uur. Als we even afzien 
van de scherpslijpers die vinden 
dat je pas een jaar later over een 
nieuw millenium kunt praten (wat 
is tenslotte een jaar), dan nog 
blijft de vraag of er sprake is van 
een milleniumprobleem. Moeten 
we echt aannemen dat dit pro-
bleem elk millenium plaatsvindt? 
Dat is moeilijk voor te stellen. In 
het jaar 1000 zal het millenium-
probleem er vast en zeker 
anders uitgezien hebben. Heeft 
iemand een idee waar het 
milleniumprobleem van 3000 
over gaat? Erger nog, het gaat 
helemaal niet om een millenium-
probleem. Was er in 1000 een 
milleniumprobleem? Om te voor-
komen dat het in de toekomst 
nodig is bij iedere eeuwsover-
gang een milleniumplatform met 
duurbetaalde onbenullen te 
moeten instellen behandelen we 
in het kort de geschiedenis van 
het milleniumprobleem. 

 

Het Milleniumprobleem van de Kiezelstenen 

Menhirbouwers komen rond kerstnacht voor Christus tot de ontdekking dat de positieve getallen 
uitgevonden moesten worden. Tot dan had men kunnen volstaan met de negatieve getallen. 
Nijpender was nog het niet bestaan van nul, maar dat werd aan het begin van een nieuwe eeuw 
niet zo gevoeld. In het vervolg werd het bezit van een menhir aangegeven door een menhir tussen 
duim en wijsvinger te laten zien. Het ontbreken van een menhir tussen duim en wijsvinger leidde 
vele jaren later tot het symbool 0. De bezitters van nul menhirs stonden niet echt hoog in aanzien. 
Men wist niet wat men aan ze had. Je hoorde Menhirs te hebben (voor literatuur, zie “Obelix en 
Co.”). In deze tijd werd vorm gegeven aan het positief materialisme, een bron van inspiratie van tal 
van 14e eeuwse filosofen. Dit materialisme werd later gezien als het werkelijk milleniumprobleem 
van het begin van de eerste eeuw. In het bijzonder werd daarbij gekeken naar de aanpassing van 
rekenborden en kleitabletten. 

 

Het milleniumprobleem: M 

Hoewel ook nu nog gesproken wordt over het milleniumprobleem van het jaar M, is 
langzamerhand duidelijk geworden dat er een meer fundamenteel onderliggend probleem lag. Om 
zeven everzwijnen aan te tonen had je drie symbolen nodig, bij acht everzwijnen vier en bij negen 
slechts twee. Bij tien everzwijnen was een symbool genoeg. Vreemd genoeg, bij elf everzwijnen 
gaan we dan weer naar twee symbolen. Het jaar negenhonderdnegenennegentig kon men zich 



nog voorstellen als CMXCIX,  maar wat zou daarna komen? Een geleerde uit Pisa, Galileix 
genaamd had de euvele moed om te beweren dat daarna de tijd gewoon zou doorgaan, ongeacht  
de symbolen die men zou kiezen, maar hij werd niet geloofd. Hij werd in het meer van Genève 
gegooid, maar gered door een tweetal Gallische toeristen. Kon men er zeker van zijn dat er 
überhaupt nog iets zou komen na het jaar CMXCIX of was het met de tijd net zo als met de 
ruimte? Het milleniumprobleem kreeg mythische proporties en werd daarom aangeduid met M. 

Het was al bekend dat de aarde een 
pizza was en je kon maar beter niet al 
te dicht bij de rand komen. De 
Romeinse overheid had niet voor 
niets pizzabakkers de opdracht ge-
geven de randen van de pizza 
enigszins opstaand en zwart 
geblakerd te maken. Een duidelijke 
waarschuwing aan allerlei waag-
halzen: tot hier en niet verder! Hier-
achter wacht de afgrond van de hel! 
De nu nog bestaande traditie om bij 
het eten van de pizza de randen te 
laten staan stamt uit deze tijd. 

Stel dat CMXCIX de dikke rand van 
de pizza van de tijd was. Zou er 
daarna geen afgrond komen, zou de 
tijd ophouden te bestaan, kon men 
verder leven zonder tijd? De redding 
kwam van de handelslieden uit die 
tijd. Hun motto was: “Tijd is geld.” Het 
door hen voortdurende gebezigde “Ik 
heb geen tijd.” is ook nu nog in 
gebruik. Hun oplossing voor het 
milleniumprobleem was tamelijk 
pragmatisch. Zorg ervoor dat onze 
kruisvaarders voldoende nieuwe ge-
bieden ontsluiten om kostbare waar te 

halen en handel te drijven, dan kunnen we met het verkregen geld tijd kopen. Besloten werd het 
het milleniumprobleem uit te stellen en door het doen van grote investeringen in onderwijs en 
wetenschap er voor te zorgen dat het zich niet zou voordoen. De tradionele wetenschappers (de 
Abacisten) moesten hier niets van hebben. Wat hen betreft hoefde er niets te veranderen. Het zou 
hun tijd wel duren. Zij zagen wel waar het schip strandde of van de pizza afviel. Met hun telramen 
en Romeinse cijfers beheersten ze nog een poos de markt. Niet iedereen beschikte over een PA 
(Persoonlijke Abacus) en daarom waren anderen nog wel een poos afhankelijk van deze 
mainframe Abacisten. Om tegemoet te komen aan de wensen van de markt waren ze nog wel 
bereid een ‘happy hour’ in te voeren, meestal van V to VI ’s middags als de markt ten einde liep. 
Onder het genot van een drankje (service van de zaak) konden de klanten dan hun 
dagopbrengsten laten berekenen en met elkaar bespreken. 

Hun dagen waren echter geteld. De handelslieden hadden hun geld gezet op de moderne en 
ondernemende wetenschappers, de zogenaamde Algoritmici. Vooral in de Italiaanse handels-
steden ontstond er een strijd tussen de Abacisten en de Algoritmici. De Abacisten wilden vast-
houden aan de  mainframe abacus en de daarbij horende happy hours. De Algoritmici rekenden 
op voor ieder beschikbaar papier en ze experimenteerden met Arabische cijfers. Ze wonnen. 
Dankzij hen kon de mensheid voorlopig volstaan met vier plaatsen om elk jaar volledig aan te 
geven. 



Vanuit Venetië en Florence brachten de Algoritmici ook licht 
in de donkere middeleeuwen in de rest van Europa. Men 
had een sprong over de rand van de pizza gemaakt en men 
was veilig geland op het tafelkleedje. 

 

Het milleniumprobleem van 2000 

Eeuwenlang was er geen milleniumprobleem meer. De 
overgangen van 1299 naar 1300, van 1399 naar 1400, etc. 
verliepen over het algemeen rustig en zonder veel ophef 
vooraf. Goed, er gebeurde wel eens iets, de koers van de 
aflaten daalde wel eens, maar de molens bleven draaien, 
de blaasbalgen bleven blazen, de monnikken bleven 
schrijven en het aderlaten ging zijn gangetje. Toch, donkere 
voorboden kondigden zich aan. De boekdrukkunst werd uit-
gevonden, het tandwiel werd gemeengoed, natuurkrachten 
werden gestuurd met behulp van bedachte natuurwetten en 
evenzo werden mensenkrachten gestuurd door bedachte 
mensenwetten en behoeften van machines. Schickard, 
Pascal, Leibniz, Morland en later Babbage introduceerden 
mechanische abaci. De milleniumproblemen van de 18e en 
19e eeuw (per slot van rekening is ook ons millenium-
probleem een eeuwprobleem) hadden betrekking op het steeds opnieuw moeten drukken van 
wiskundige en astronomische tafels die vanwege de gewenste nauwkeurigheid achter de komma 
steeds opnieuw van de bladzijden vielen. Natuurlijk, er was ook nog de Franse revolutionaire 

regering die vond dat een hoek in plaats van 
90 graden zou moeten bestaan uit 100 
graden. Er werd een platform in het leven 
geroepen en alle pruikenmakers die werke-
loos waren geworden door de veranderde 
mode werden opgeroepen om mee te helpen 
dit omvangrijke probleem op te lossen. 

Ook de Verenigde Staten had haar eeuw-
probleem. De volkstellers waren niet in staat 
de resultaten van een volkstelling te 
verwerken voordat de volgende volkstelling 
al weer begonnen was. Eind negentiende 
eeuw kwam Hollerith met zijn ponskaarten 
en zijn sorteer- en rekenmachines. Hadden 
we van Hollerith, die de overgang van de 19e 
naar de 20e eeuw meemaakte, kunnen leren 
door ons af te vragen waarom hij vier plaat-
sen reserveerde voor het jaartal op zijn 
ponskaarten? 

Ruim voor de Tweede Oorlog kwam Turing 
met zijn Turingmachine voor de implemen-
tatie van welk algoritme dan ook. Hij kwam 
echter ook aanzetten met een universele 
Turingmachine en die al had het gevaar in 
zich dat (theoretische) gebruikers coderingen 
bedachten die eerder gericht waren op 
efficiënt bandgebruik dan op een overgang 
van de ene op de andere eeuw. Bij de echt 



werkende computers die tijdens en direct na de Tweede Oorlog werden ontworpen en gebouwd 
was eerst geen sprake van gebruik voor niet-wetenschappelijke doelen. De computers waren er 
voor de mathematici en de fysici. Zij vertaalden algoritmen naar computerprogramma’s die 
werkten op invoergetallen,  programma’s die tussenresultaten opleverden die tijdelijk werden 
opgeslagen in geheugens om daarna weer als nieuwe invoergegevens dienst te doen. Geen enkel 
probleem, totdat er slimmerikken kwamen die de computer wilden gebruiken voor niet-weten-
schappelijke berekeningen, voor procescontrole, voor administratieve doeleinden, voor het 
simuleren van menselijke intelligentie, etc. Er kwamen onbeperkte mogelijkheden voor het gebruik 
van de computer. Of je nu met de computer de wortel uit twee berekent, een differentiaal-
vergelijking oplost, een salarisberekening maakt, datums op een ‘oneigenlijke’ manier manipuleert, 
menselijk gedrag modelleert, etc., je hoeft geen onderscheid meer te maken tussen je 
toepassingen van de computer. Reserveer je voor een datum twee, drie of vier geheugen-
plaatsen? En voor personeelsgegevens? Hoeveel plaatsen reserveer je voor zien, ruiken, voelen 
en denken? De abacisten werden terecht vervangen door de algoritmici. De algoritmici van nu, 
met hun hulpknechtjes, zijn de abacisten van de twinigste eeuw. Het huidige milleniumprobleem 
luidt: Wie bevrijdt ons van de algoritmici? En, waar komen de krachten vandaan die zorgen voor 
investeringen in onderwijs en wetenschap om opnieuw tijd te kopen? 

Wellicht is er ergens nog een dorpje te vinden, niet bezet door abacisten en algoritmici. Maar ja, 
als zo’n dorpje enkel kan blijven bestaan vanwege een toverdrank, is dat iets om op te vertrouwen 
of te hopen? Laten we hopen op Obelix. 

 

 

    


