
Woensdag 22 mei 1974 - Eten bij juf thuis 
 
We mogen bij juf thuis komen eten. Juf heeft op school de klas verdeeld in groepjes van 5 of 
6 kinderen. Met alle groepjes heeft ze een woensdag afgesproken dat we uit school bij haar 
en haar huisgenote juf langs mogen komen. Want het zijn twee vrijgezelle juffen die samen 
in één flat wonen. De juf van de eerste en de juf van de tweede klas.  
De juffen wonen in een flat. Het adres is Hoornsediep 160 (Adres in 1983). Als we binnen 
komen lopen we direct naar het raam en kijken van een grote hoogte naar beneden. De flat 
is vlak bij een groot verkeersplein, het Julianaplein. Iemand roept dat hij een auto door rood 
ziet rijden. We schrikken en kijken of we het nog kunnen zien. Maar nee, net te laat. Kijk, 
weer een! En warempel, er rijdt een auto door het rode licht. Ongelofelijk! Dat mag toch 
helemaal niet! Tot onze ontsteltenis tellen we binnen een paar minuten wel 15 auto´s die 
door rood rijden.  
De juffen hebben inmiddels de tafel gedekt en roepen ons voor het eten. We worden, nadat 
we onze handen hebben gewassen, een plek gewezen en gaan ongemakkelijk zitten. Juf 
zegt dat we gaan bidden voor het eten.  
Na het gebed strek ik direct mijn arm uit naar het glas melk dat koel en uitnodigend voor me 
staat. Ik word direct gecorrigeerd met de opmerking dat de melk ná het brood wordt 
gedronken. Ik vind het een belachelijk iets. Wat is dat nou voor doms. Ik heb gewoon dorst! 
Maar de ogen van de juffen geven aan dat er niet over gediscussieerd kan worden.  
Juf merkt dat er eerst enige instructie gegeven moet worden en vertelt aan ons dat het 
gebruikelijk is om eerst een boterham met hartig beleg, daarna een boterham met zoet beleg 
en tenslotte het glas melk te nuttigen.  
Een jongen pakt een plak brood, smeert er boter op, belegt het met kaas en wil hem 
dubbelslaan. Ah, dat had juf al voorzien. Ze geeft fijntjes aan dat boterhammen met mes en 
vork gegeten dienen te worden. Pff, wat een bombarie. Zo eet ik thuis nooit. Eerst een 
boterham met de vork van het stapeltje nemen, niet te veel boter, want een teveel mag je 
niet terug doen in het botervlootje, dan de kaas erop. Ik krijg het er warm van. We hebben 
ook allemaal een servet liggen. En het is niet eens kerst. Waar dat nou weer voor nodig is? 
Het zal er wel bij horen. Ik vind het maar niets. Mijn verwachting was dat we gezellig bij de 
juffen zouden gaan eten, maar wat ik nu meemaak geeft me veel spanning en een heel 
onrustig gevoel. Ik eet liever gewoon thuis denk ik. Na het eten spreekt de juf een 
dankgebed uit waar bij het amen mij een zucht van opluchting ontlokt; pff, het is voorbij.  
 


