
HOE OVERLEEF IK HET JAAR 2000?

Hoe overleef ik 2000? 1-128  24-06-2010  14:27  Pagina 1



Eerste druk, 1999; zeventiende druk, 2009

Copyright text © 1999 by Francine Oomen
Copyright illustrations © 1999 by Annet Schaap 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Em.

Querido’s Uitgeverij bv, Singel 262, 1016 ac Amsterdam.

Vormgeving Marius Brouwer

isbn 978 90 451 1003 7 / nur 283

www.hoeoverleefik.nl
www.queridokind.nl 

Hoe overleef ik 2000? 1-128  24-06-2010  14:27  Pagina 2



Francine Oomen

Amsterdam • Antwerpen
Em. Querido’s Uitgeverij bv

2009

Met tekeningen van
Annet Schaap

Hoe overleef ik 2000? 1-128  24-06-2010  14:27  Pagina 3



Woord vooraf

Hoe overleef ik het jaar 2000 heb ik begin 1999 geschreven.
Toen was het nog een grote vraag wat er zou gebeuren op 
31 december 1999, om middernacht. Zoals iedereen inmid-
dels weet, is de overgang van het ene naar het andere millen-
nium vlekkeloos verlopen. De millenniumbug was nergens te
bekennen.
In die tijd woonde ik nog in de boerderij die je op de schut-
bladen getekend ziet. Ik heb getwijfeld of ik mijn schuren
moest volladen met eten, en me, net zoals de vader van Jonas,
zou moeten voorbereiden op de ‘bug’. Maar mijn kinderen
wilden heel graag op wintersport.Toen ik erover na begon te
denken, vond ik dat nog niet zo’n slecht idee: áls er iets zou
gebeuren, zou het zo gek nog niet zijn om in Zwitserland in
een schattig dorpje hoog in de bergen te zitten. De kinderen
zouden dan toch niet meer naar school hoeven en elke Zwit-
ser heeft wel een koe en een houtkacheltje. Lekker elke dag
skiën en snowboarden! (Alleen wel lopend de berg op,dat is iets
minder.)
Toen het vuurwerk op die veelbesproken avond boven de don-
kere bergen om ons heen losbarstte,hield ik mijn adem in.Maar
er gebeurde helemaal niks! De lichtjes van de huizen op de berg
knipperden niet eens toen de kerkklok twaalf uur sloeg! Ik was
erg opgelucht, maar stiekem ook een piepklein beetje teleur-
gesteld. Het zou wel een heel groot avontuur geweest zijn. En
ik hou van spannende dingen en uitdagingen.
De nieuwe eeuw begon en het enige dat er plofte, waren de
champagnekurken en het vuurwerk. De volgende dag konden
we gewoon met de skilift omhoog.Mijn boek klopte voor geen
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millimeter. Maar ja, schrijvers hebben nu eenmaal veel fantasie.
En bovendien, de stroom kan om wat voor reden dan ook nog
steeds uitvallen.Als je dit boek gelezen hebt, ben je er in ieder
geval goed op voorbereid!

Francine Oomen
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30/12/’99  18:50

‘Met Jonas de Leeuw?’
‘Jonas! Ik ben er! Ik sta op het station!’
Rosa kan zich nauwelijks bewegen in de nauwe telefooncel.Ze
probeert haar rugzak af te laten glijden, terwijl ze met haar
schouder de hoorn tegen haar oor drukt.
‘Rosa! We dachten al dat je niet meer kwam! We hebben ruim
een uur staan wachten!’
‘Het was een gekkenhuis onderweg, Jonas! Het leek wel of heel
Nederland in de trein zat.We moesten voor elk station wach-
ten en ik heb bijna de hele tijd moeten staan! Er waren wel tien
mensen voor me die allemaal wilden bellen...’
‘Vertel straks maar verder,Roos.Blijf waar je bent en verroer je
niet, we komen je redden!’

Verroer je niet,dat is niet zo moeiljk in deze rotcel,denkt Rosa.
Met veel moeite wurmt ze zich naar buiten, waarbij het heng-
sel van haar zware rugzak klem komt te zitten tussen de dicht-
klappende deur. Ze voelt de tranen in haar ogen prikken. Ze
heeft ook weer veel te veel meegenomen.Alsof ze drie maan-
den van huis gaat, in plaats van drie dagen.
Ondanks de kou staat het zweet haar op de rug.Ze heeft al vaker
alleen gereisd, maar deze keer was het verschrikkelijk. Normaal
duurt de reis anderhalf uur, maar nu is ze ruim vier uur onder-
weg geweest! De trein was zo volgepakt dat ze het er benauwd
van kreeg en de rit duurde eindeloos. En al dat geklets over het
millenniumprobleem! Al die opwinding, al dat gezeur over de
geweldige mega-turbofeesten waar iedereen blijkbaar naartoe
ging. Nou daaag, tot de volgende eeuw, hè? Ha, ha, wat geestig.

7
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Rosa blaast in haar handen en kijkt om zich heen. Het is al
donker, maar op het kleine station wemelt het nog steeds van
de mensen. Auto’s rijden af en aan om familieleden of vrien-
den op te halen. Maar dat is nog niets vergeleken bij de drukte
op het station in Den Bosch waar ze vandaan komt. Ze heeft
pijn in haar buik van de spanning. Zou ze Jonas nog herken-
nen? Ze heeft hem heel lang niet meer gezien, ze hebben wel
gebeld en vooral veel ge-emailed op de computers van hun
ouders. En wat zou haar moeder nu aan het doen zijn? Ze staat
zich vast en zeker op te doffen voor het feest waar ze heen gaat.
Rosa is blij dat ze niet mee hoefde. Ze zou zich alleen maar
geschaamd hebben voor haar moeder en haar nieuwe vriend.
Rosa zucht diep. Haar vader en moeder zijn twee jaar geleden
gescheiden.Toen kwam Alexander en net toen ze een beetje
aan hem gewend was, kreeg haar moeder genoeg van hem en
ruilde ze ’m in voor een jonger exemplaar. Elf jaar jonger dan
zij! Rosa wrijft hard over haar koude oren.
En haar vader? Hoe zou het met hem zijn? Ze wilde naar hem
toe,maar hij zei door de telefoon dat hij met een keelonsteking
in bed lag.
Rosa schrikt op uit haar gedachten door luid getoeter achter
haar.
Jonas springt uit de auto en rent naar haar toe. Opgelucht ziet
ze dat hij niet veel veranderd is. Nog steeds dezelfde Jonas met
zijn vriendelijke gezicht, z’n bruine krullenbol en dat kleine
brilletje.Vlak voor haar staat hij stil. Het lijkt even of hij haar
een zoen wil geven. ‘Hallo Rosa, gaaf dat je er bent,’ zegt hij
verlegen. Jonas’ vader stapt ook uit en kust Rosa hartelijk op
haar beide wangen.‘Dag meissie, je zal wel moe zijn, hè, na die
lange reis!’ Hij tilt de rugzak op en pakt haar bij de arm.‘Kom,
stap gauw in de auto, daar is het lekker warm.’

Rosa kijkt naar buiten. Het is druk op de weg. De straten zijn
overdadig versierd met lichtjes.Op het dorpsplein staat een heel
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groot bord omlijst door dennentakken. Nog negenentwintig
uur, achttien minuten en eenenvijftig seconden tot het jaar
2000, staat er met lichtreclameletters op.
Jonas ziet waar ze naar kijkt. ‘Spannend hè, dat de eeuw bijna
voorbij is?’
Rosa knikt.‘Best wel. Maar ik word er ook een beetje gek van,
hoor. Iedereen heeft het er de hele tijd over. En al dat gedoe
over het millenniumprobleem... Wat is een nieuwe eeuw nu
helemaal? Eigenlijk zijn het ook gewoon maar cijfertjes, die
mensen bedacht hebben.’
‘Ja, maar daar zit ’m juist het probleem, Rosa,’ zegt Jonas’ vader,
die heeft meegeluisterd.‘Het probleem zit in de cijfertjes...’
‘O, pap, nee, nu ga je niet weer beginnen!’ onderbreekt Jonas
hem. ‘Hij kletst iedereen plat over het millenniumprobleem,

9
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Rosa. Luister maar niet naar hem. Hij denkt dat het helemaal
mis zal gaan, over negenentwintig uur, zestien minuten en nog
wat. Je moet maar eens zien wat er allemaal bij ons in de schuur
staat!’
Rosa kijkt vragend naar de ogen van Jonas’ vader in de achter-
uitkijkspiegel.‘Waarom denkt u dat dan,meneer De Leeuw? De
regering heeft toch gezegd dat alles onder controle is? Dat er
misschien alleen maar een paar kleine dingetjes het even niet
zullen doen?’
Jonas geeft haar een por en schudt zijn hoofd.‘Vraag nou niks,
hij houdt niet meer op hoor,’ sist hij in haar oor.
Jonas’ vader grinnikt. ‘De regering heeft HET niet onder con-
trole, de regering probeert de mensen onder controle te
houden... Maar wees maar niet bang, Jonas. Ik zal je vriendin-
netje niet lastigvallen met mijn ideeën. Misschien ben ik
gewoon een oude gek die spoken ziet.We gaan er morgen een
gezellige dag van maken,en morgenavond wordt het heel span-
nend!’

31/12/’99  07:48

‘Rosa, Rosa, ben je al wakker?’
Rosa schiet omhoog en botst daarbij bijna tegen Jonas, die over
haar heengebogen staat.
‘Hè? Hoe laat is het?’ Rosa wrijft slaperig in haar ogen.
‘Bijna acht uur. Kom uit je bed, joh! Het is de laatste dag van
de eeuw! Dan ga je toch zeker niet suf liggen uitslapen! Ik ben
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al sinds half zeven op, ik heb al met Toepie gewandeld, drie
boterhammen gegeten en een uur naar de televisie gekeken.’
Rosa zwaait haar benen uit bed en gaapt. ‘Maar het is nog
donker.’
‘Ja,nou en? Kom,kleed je aan,dan laat ik je het huis en de buurt
zien.’
Rosa staat op en loopt naar haar kleren, die op een stoel liggen.
‘Goed, goed, ik kom al. Maar ga jij dan even weg! Ik ben zo
beneden.’
Rosa bukt zich en gluurt door het kleine raampje dat uitkijkt
op de schemerige binnenplaats.Ze heeft gisteren helemaal geen
tijd gehad om de omgeving te verkennen.Toen ze klaar waren
met eten was het al half elf en moesten ze naar bed. Maar ze
heeft wel gezien dat Jonas in een heel groot huis woont: een
carréboerderij. Dat is een boerderij die als een vierkant is
gebouwd met een binnenplaats in het midden. Jonas heeft een
hartstikke leuke hond en er zijn ook kippen, maar die heeft ze
nog niet gezien. Rosa zelf woont op een flat, zeven hoog.Ter-
wijl ze zich snel aankleedt, dansen er zenuwvlinders door haar
buik, maar ze weet niet precies waarom.

Toepie springt opgewonden tegen haar op als ze beneden
komt.
‘Foei,Toepie! Je mag niet springen!’ roept Jonas boos.
Rosa knielt bij hem neer en knuffelt hem. ‘Ach, wat geeft dat
nou, hij is gewoon blij me te zien.’
‘Hij moet opgevoed worden,’ zegt Jonas streng. ‘Hij is acht
maanden oud en hij moet nog manieren leren.’
Rosa lacht.‘Ja, dat zegt mijn moeder ook altijd van mij.’
‘Kom, trek je jas aan. Ik laat je eerst de schuren zien,’ zegt Jonas
opgewonden.
Rosa en Jonas lopen door de grote eetkeuken naar buiten.
Het is koud, heel stil en bijna licht. Ergens in de verte kukelt
een haan. Een andere haan, die dichterbij is, kraait terug.
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Rosa kijkt om zich heen. ‘Is dit allemaal van jullie?’ vraagt ze
verbaasd. Jonas knikt.‘Ja, en het is heel oud.Uit het midden van
de vorige eeuw, of zo. Kijk, één zijde van het vierkant is het
woonhuis, en dat daar zijn twee schuren.Vroeger waren dat de
paarden- en koeienstallen.Achter de vierde muur ligt de tuin.
En door die grote poort kwamen ze vroeger met de hooikar-
ren binnen.’
‘En wat is dit hier?’
‘De oude waterput. Daar haalden ze toen het water uit. Mijn
vader heeft het laten testen, het is drinkbaar.’
Rosa bukt zich over de stenen put en spuugt erin.
‘Wauw, wat diep. En het ruikt raar. Brrr... ik zou hier niet uit
willen drinken, hoor.’
Toepie komt aanrennen en duwt een stok tegen Rosa’s been.
Ze gooit de stok weg en het hondje rent er met malle spron-
gen achteraan. ‘Ik geloof dat hij me wel aardig vindt,’ zegt 
ze.
‘Toepie vindt iedereen aardig,’ zegt Jonas.‘Als er boeven de bin-
nenplaats opkomen, rent hij ze volgens mij kwispelend tege-
moet. Het is een waakhond van niks.’
‘Dat komt nog wel, hè? Als je wat ouder bent,’ zegt Rosa troos-
tend tegen Toepie en ze aait hem over zijn kop.‘Trek je er maar
niks van aan wat die stoute Jonas zegt.Als je groot bent, word
jij de beste waakhond uit de buurt.Als jij dan blaft, rent ieder-
een hard gillend weg. En je wordt vast ook de beste jaaghond!’
‘Jachthond, heet dat.’ Jonas trekt de schuif van een schuurdeur
open en doet het licht aan.
‘Wauw! Wat is dit allemaal?’ roept Rosa verbaasd uit.
Langs de wanden van de oude schuur staan rekken, die stuk
voor stuk keurig volgestapeld zijn met allerlei spullen.
‘Ik zei het je toch, dit is mijn vaders voorraad.Voor het jaar
2000.’ Jonas wijst naar zijn voorhoofd. ‘Hij is hartstikke getikt,
als je het mij vraagt. Hij is de enige in de buurt die dit gedaan
heeft.’

12
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Rosa loopt langs de rekken.‘Suiker, koffie, bruine bonen, rijst,
poedermelk, macaroni, mais...’ leest ze hardop.‘Zout, thee, kik-
kererwten, havermout, hondenvoer, chocopops...’
‘Die heeft papa voor mij gekocht,’ zegt Jonas. ‘Toch lief dat hij
daaraan heeft gedacht.’
‘Ongelofelijk, wat een hoeveelheid!’ roept Rosa uit. ‘Het lijkt
wel eten voor een heel jaar!’
‘Nee hoor, het is genoeg voor maar ongeveer een maand,’ zegt
Jonas.‘En als we op rantsoen gaan, voor twee.’
Rosa draait zich naar hem om. De vlinders in haar buik vlie-
gen plotseling weer op. ‘Wat denkt jouw vader dan dat er gaat
gebeuren?’
‘Hij denkt dat de hele boel in elkaar stort.’
Jonas bukt zich over een verpakking koekjes heen en trekt het
plastic open.‘Hier, wil je ook een stroopwafel?’
‘Mag dat wel?’
‘Ziet-ie toch niet,’ antwoordt Jonas.‘Er is zoveel.’
Rosa neemt een grote hap.
‘Wat stort er in elkaar? Het huis toch niet, hoop ik?’ Ongerust
kijkt ze omhoog naar de oude houten balken die het dak van
de carré steunen.
‘Nee, joh,’ lacht Jonas met volle mond. ‘Niet het huis, de hele
maatschappij.’
Rosa verslikt zich in de stroopwafel. ‘Wat bedoel je?’ vraagt ze
hoestend.Toepie blaft tegen iets dat achter een zak kippenvoer
wegkrabbelt. Jonas pakt nog een stroopwafel uit het pak.‘Mijn
vader denkt dat de elektriciteit gaat uitvallen, doordat de com-
puters het niet meer doen. En als de elektriciteit uitvalt, houdt
alles ermee op.Water, licht, gas, radio, tv, telefoon, alles. En dan
gaan de winkels dicht en is er geen eten meer. Maar mijn
moeder en ik geloven hem niet.Volgens mij is hij al een beetje
dement aan het worden, of zo. Hij is ook al zo oud.Wil je nog
een stroopwafel?’
Rosa schudt haar hoofd. Ze loopt verder langs de rekken. Er
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staan kisten met appels en sinaasappels, grote pakken met wc-
papier, stapels met groenten in blik, pakken vruchtensap, maar
ook gasbranders, gasflessen, grote blikken en plastic containers.
En een heleboel dozen met kaarsen.
Jonas propt een derde stroopwafel in zijn mond.‘Ga je mee? Er
is nog een schuur. Kom Toepie, laat die muis nou maar.’
‘Getver, zitten hier muizen?’
‘Ja, natuurlijk,Wat dacht je dan? Je bent hier op het platteland,
hoor. Muizen en spinnen en vleermuizen...’
Rosa loopt gauw achter Jonas aan de schuur uit.
De tweede schuur ligt grotendeels volgestapeld met hout.
‘Veel, hè?’ vraagt Jonas.
‘Ontzettend, waarvoor is dat allemaal?’
‘Voor de houtkachel, als de verwarming ermee ophoudt.’
‘Piewww!’ Rosa blaast wolkjes adem voor zich uit.‘Jouw vader
heeft het wel serieus aangepakt, hè?’
‘Ja,’ Jonas grijnst.‘De wereld vergaat en wij zijn straks de enigen
die overblijven. Dan ben jij Eva en ik Adam. Daar zijn mijn
vader en moeder toch te oud voor.’
Rosa bloost. ‘Ha, ha, ha,’ zegt ze. Maar ze kan er niet echt om
lachen.
‘Kom, dan laat ik je de buurt zien,’ zegt Jonas en hij sluit de
schuur af.
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31/12/’99  09:15

‘Ik dacht dat jullie in een dorp woonden?’
‘Nee, een heel stuk erbuiten. Dit is een gehucht. Er zijn hier
maar vier huizen.’ Jonas wijst naar het huis aan de overkant.
‘Daar wonen Gerrit en Jessie, met hun twee kinderen. Die zijn
nog heel klein, dus daar speel ik nooit mee. Ze zijn op vakan-
tie.’
Ze lopen verder over het weggetje. Er hangt grondmist over de
glooiende weilanden en de opkomende zon werpt er langge-
rekte gouden stralenbundels doorheen.
‘Wat is het hier mooi!’ roept Rosa uit. ‘En zo stil! Ik heb nog
geen auto gezien! En het ruikt hier zo lekker.’
Toepie springt vrolijk blaffend om hen heen.
Rosa gooit zijn stok met een grote zwiep weg. ‘In de stad
moeten alle honden aan de lijn. En ze poepen op de stoep. Dit
is veel beter.’
‘Toepie loopt altijd los,’ zegt Jonas.‘Kijk, dit is de boerderij van
boer Dirks. Hij woont hier al zijn hele leven. Zijn ouders en
grootouders zijn hier ook geboren. Hij heeft een stuk of twin-
tig melkkoeien. Hij is al tweeënzeventig en woont alleen, met
zijn stokoude hond. Zijn vrouw is vorig jaar overleden.’
‘Wat zielig,’ zegt Rosa.
‘Best wel, maar hij is meestal toch heel vrolijk, hoor. Ik ga vaak
bij hem langs. Ik kan ook al koeien melken!’ zegt Jonas trots.
‘Bah, dat lijkt me maar smerig, om aan de uiers van die beesten
te zitten.’
‘Pfff, helemaal niet, stadsgriet! En bovendien gaat het met een
machine.’
‘Boerenpummel!’ Rosa geeft Jonas plagend een duw.
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