
Sofie aan tafel 

 
Vorig jaar nodigden mijn vrouw en ik de naaste buren uit, dit jaar onbekende ‘nieuwe’ buren. 
Twee gezinnen: Marleen & Patrick plus zoon Niels en daarnaast Fien & Ricardo plus 
dochters Kim en Jules. 
 
Gasten aan de dis, bloemen in huis. Op de markt koop ik Amaryllis. Ik ben dol op deze 
bloem. De lange stengel met in de top de titanische trompetkelken die hun kleuren 
triomfantelijk de wereld in toeteren. Thuis kies ik de grootste vaas, zeker een halve meter 
hoog, vul die met 20 liter water en zet de Amaryllis er in. Waar nu naar toe, met die enorme 
vaas? Ik zet hem op de vloer bij de kamertrap. Dit nu had ik beter niet kunnen doen.   
 
Als onze gasten voor Sofie aan tafel binnenkomen, is Jules er nog niet bij. Zij doet haar 
middagdutje. Moeder Fien heeft de babyfoon meegenomen. Even later horen wij Jules door 
de luidspreker wakker worden. Vader Ricardo gaat haar snel halen. Als hij even later Jules 
binnendraagt, kan onze Sofie aan tafel-bijeenkomst beginnen. We zijn compleet, met z’n 
negenen zitten we rond de tafel in de huiskamer. Op tafel staan tientallen bakjes met 
zuidvruchten, zoetigheid en noten. Even later komen de zelfgebakken quiche en de 
sandwiches gerookte zalm erbij. 
 
De stemming zit er meteen goed in. We maken kennis, wie is waar geboren en hoe ben je in 
Amersfoort terechtgekomen? De kinderen komen vragen of ze een kauwgomlolly mogen 
pakken en spelen met ridders en auto’s. Het gesprek komt op hobby’s. Beide buurmannen 
en ook Marleen blijken geestdriftige golfers te zijn. 
  
Dan gebeurt het. Jules is naar de grote vaas met Amaryllis gekropen, pakt de rand vast en 
… We horen een oorverdovende knal, de vaas spat in vele splinters uiteen, de Amaryllis 
wordt gelanceerd. Kamer-tsunami. De moeder van Jules schiet instinctief naar voren en plukt 
haar dochter met een doortastende beweging uit de zondvloed en weg van de splinters. 
Hevig geschrokken zijn wij nu allemaal uit onze stoel opgesprongen. De een schuift snel 
meubels aan de kant, de ander begint spontaan te dweilen met een tafellaken en Marleen 
verzamelt voorzichtig de scherpe glasscherven in een krant. Fien  rent met haar kletsnatte 
dochter naar huis voor droge kleren. Buurman Patrick roept: “Hier moet je dweilen, het 
stroomt onder de kast!” en “Niels en Kim, daar blijven! Kijk uit, splinters!”. Niels schreeuwt 
terug: “Het komt hier heen! Het komt hier heen!” Sofie aan tafel is veranderd in Sofie over de 
vloer. Even later staat Patrick met zijn loeiende waterstofzuiger het vocht uit de vloerkieren te 
zuigen. Mijn vrouw heeft de Amaryllisstengels al weer in een nieuwe vaas gestoken en 
ergens hoog weg gezet. 
 
Na de deining is het goed eten. De zalmsandwiches en quichepunten verdwijnen als sneeuw 
voor de zon. Ook Jules lust wel pap van haar potje couscous met mediterrane kruiden.  
Wat is het heerlijk om leuke buren te leren kennen. Ook dit jaar is Sofie aan tafel geslaagd. 
De ‘nieuwe’ buren zijn waarachtig geen vreemden meer. Het zal vanaf nu niet meer bij een 
vage groet blijven.  
Maar volgend jaar zet ik die Amaryllissen niet meer op de vloer, maar bij Sofie op tafel! 
 
Guido de Wijs 
        
 


