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Buffet 

Ferhaal fan Jehannes Boorsma 

 

Sa út en troch skowe wy wolris oan by in waarm en kâld buffet.  

 Eins binne de frou en ik net iens sa sljocht nei sokke fretterijen. Faak 

rinne de minsken tige rimpen, sichtber mei de honger yn ’e hals, mei 

withoe heech opsteapele boarden hinne en wer, deabenaud dat se oan ’e 

krapperein komme.  

 

Mar ris ôfwachtsje oft it hjir oars en better is.  

 In man yn in wite oerstrûper brocht ús nei in taffeltsje by it rút, in 

gaadlik plakje. Spitigernôch wiene der gjin twapersoanstafels, dat it wie 

dêrom ôfwachtsjen oft wy tegearre bliuwe soene. 

 Dat slagge net! Ik sei tsjin Geartsje dat se efkes de oare kant út sjen 

moast om’t der kunde de seal yn kaam. It die gjin fertuten, it spul sette 

streekrjocht op ús taffeltsje ta en frege oft de oare twa stuoltsjes frij wiene. 

Men kin harren dan net keare fansels en wy seine dat dy plakken frij wiene, 

lykas noch folle mear plakken. De minsken hiene ús fingerwizing net troch 

en skoden by ús oan tafel. 

 

Nei it waarpraatsje wie it oan ’t sûnfreegjen ta. Dat hie net wêze moatten. 

De man sei dat er de Borrelia-baktearje by him hie. No wisten wy wol dat 

men dan de sykte fan Lyme ûnder de lea hat, mar mei in buffet yn it 

foarútsjoch hiene wy gjin sin oan neier útlis. 

 Om ’e nocht, hy gie der ris goed foar sitten en sette útein mei syn 

ferhaal. Hy fertelde dat er al in kear as wat op it húske, nei it ôffeien, in lyts 

bultsje field hie, krekt boppe it gat. Earst tocht er dat it fansels wol wer 

fuort gean soe, mar nei in pear dagen moast syn frou it dochs mar ris 

besjen, sei er. 

 

Ik wie bliid dat it buffet noch net iepen wie, want sok praat makket jin 

perfoarst net hongerich. De man fertelde fierder dat er op syn hûntsjes op 

bêd sitten hie wylst de frou syn naad skôge. “Harrejasses”, hie se sein, “do 

hast in skieppetyk en hy hat him der hielendal ynfretten.” Se hie der in 

skoft mei omgriemd, earst mei de neils en doe mei in pinset, mar it slagge 

net, it kopke woe der net út. De dokter hie der dêrnei noch oer gear west 

en doe die bliken dat er de borrelia-baktearje yn it bloed hie. Dokter hie ek 

noch sein dat er aambeien sieten, mar dêr woe er letter mar ris oer gear.  
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Hy hie syn ferhaal krekt dien doe’t de man yn de wite oerstrûper kaam om 

it buffet te iepenjen. It omsittend laach koe oanfalle en dat die it dan ek. 

De minsken fleagen op it buffet ôf as miggen op in bulte stront. Wy ha 

efkes wachte oant de bui oer wie foar’t wy it foargesetsje ophellen, sipelsop 

mei bakt bôleguod en raspe tsiis. 

 

De borrelia-man kaam oansetten mei twa sâlte hjerringen en in hompe 

brea. Omstannich begûn er mei mes en foarke yn de fisken om te dollen 

om’t der neffens him faak wjirmkes yn hjerringen sieten. It smiet neat op, 

allinne in pear útropte fisken, mar sa te sjen en te hearren giene se deryn as 

in preek yn in âlderling. 

 

Mei de mûle fol fisk begûn er te fertellen oer it lijen dat er hân hie mei syn 

tosken. Hy hie sûnt in jier in pear skroeven yn syn ûnderkaak foar in 

klikgebit en ôfrûne wike wie der in skroefke losrekke en no klapperen syn 

tosken. “Sjoch”, sei er en hy luts syn ûnderlippe fansiden. Ik koe rûke wêr’t 

de sâlte hjerringen swommen hiene wylst er it skroefke tusken tomme en 

finger hinne-en-werre. Ik hie myn sop al efter de knopen, mar oars hie it 

grif minder smakke. 

 

It wie my opfallen dat de man lykas in skiep siet te kôgjen, dan wer oan ’e 

iene kant fan ’e mûle en dan wer oan ’e oare kant. Somtiden hold er de 

mûle stil en de eagen ticht. Ik tocht dat er slim lêst mei it iten hie fanwegen 

syn klappertosken en ik frege him dernei. “Nee”, sei er, “ik fyn dizze fiskjes 

sok skoander iten, ik hâld it salang mooglik yn ’e mûle, want sa gau as ik it 

trochslok bin ik it kwyt.” 

 

Nei de fisk waard der sop ophelle, spinaazjesop, in kop foar him en ien foar 

syn frou. It liken wol twa einepiken dy’t yn it kroas omslobberen, wat in 

leven. De buorlju kipen ek al ris oer it skouder. Mei it griene guod noch om 

’e mûlshoeken begûn de man oer syn spatieren te fertellen. Hy hie by de 

flebolooch west en dy hie se ynspuite en dêrmei wie it oergien. Ik tocht, 

moai, dit wie in koart ferhaal, mar it wie noch mar it begjin. De dokter hie 

him fierder ûndersocht om’t er ek lêst fan syn aambeien krige hie. 

 Doe hie ik myn nocht en ik frege him om syn ferhaal op in oare tiid oan 

oare minsken te dwaan. Hy fûn it hielendal net in nuver ferhaal, allinnich 

mar in pear ilestykjes deromhinne en klear wie it. 

 

Syn frou begûn him ek al oan te stompen en fûn dat er ophâlde moast mei 

syn ûnfoege ferhalen en dat er mar wer ris wat iten ophelje moast. Dat wie 
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ek sa en hy sette ôf nei it buffet en kaam werom mei in gearmjuksel fan 

pikepoaten, eineboarst, rikke ribkes, lammefleis, bakte ierappels en twa 

soarten griente, net te min. En in bakje smots. Triomfantlik waard de bút 

op tafel set en syn frou sei tsjin him: “Doch my itselde mar, Hindrik.” 

 Hindrik fûn dat syn frou dat sels mar dwaan moast en wylst sy yn it 

buffet omtyske koe Hindrik oan ús kwyt dat syn frou it ivich en altyd op 

him foarsjoen hie. Hy moast har alles efternei drage, moast altyd 

boadskipje en krige oeral de skuld fan. Hie der in hynder op ’e dyk skiten, 

dan soe se grif sizze kinne: “Hindrik, hasto dat dien?” 

 

Sy kaam werom mei in selde bak ûngeregeld en as úthongere liuwen foelen 

se beide oan. Wylst er in pikepoat bepluze sei de man dat syn frou ek by de 

dokter west hie en dat se dat sels mar fertelle moast. Fan ús hoegde dat 

net, mar syn frou sette al útein. Se hie in pûkel op ’e rêch, tusken de beide 

skouderblêden, en dy wie útwoeksen oant in baas swolm. Hindrik hie der 

al ris wat yn omknypt om’t se der sels min by koe, mar it hie gjin fertuten 

dien. It waard allinnich mar slimmer. 

 

Ik tocht, ik moat hjirwei, dit ferhaal kin ik wol misse en ik gie nei it buffet 

foar myn neigerjocht. Doe ’t ik werom kaam en myn skaaltsje mei fanyljefla 

en fruchten op tafel sette, sei se dat se it fatsoen hân hie om efkes mei har 

ferhaal te wachtsjen oant ik werom wie en dat har swolm like grut en read 

wie as de ierdbei yn myn bakje fruchten. De dokter hie har sein dat in 

talkklier opspile en dat it ding tige oerstjoer wurden wie nei’t Hindrik 

dermei omgriemd hie. “Dat hie net wêze moatten, Hindrik, do hiest dyn 

harsens brûke moatten en net dyn hannen”, sei se wylst se him brimstich 

oanseach.  

 

Neffens har hie de dokter de swolm iepensnien en der wie wol hast in 

aailokje fûl guod útkommen. “Deselde kleur as jo fanyljefla”, sei se. 

 Wy hiene ús nocht en woene nei hûs ta. Wylst ik oan de taap stie om ôf 

te rekkenjen luts Hindrik my oan ’e jas. “Hoe is ’t gesteld mei jo prostaat”, 

frege er. “Myn PSA wie wat oan ’e hege kant en ik wol der eins wol nei sjen 

litte, mar ik fyn it wol nuodlik. Ik krij no myn gerak noch en dat wol ik eins 

net kwyt. Junior moat oars noch net yn ’e kaanfer. It heucht my noch doe’t 

ik ús heit wiisde op syn iepen gulp en dat er sei: ‘Hindrik, jonge, in dea 

fûgeltsje fljucht net fan it nêst’. Sjoch, dat wol ik net, snappe jo.”  


