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Vergaren

"Moet je blij mee zijn! Heb je een speciaal huis nodig om het nummer te

kunnen vergaren. Maar enfin, als we dan nog eens vier stapels daar op de

kast leggen en de vergaarde nummers daar op het vloerkleed, dan kun je

ze daar nieten."

"Kom nou, jij maakt er een komplete gymnastiekoefening van. Buigen voor

destoelen, rechtop voor de tafel, op je tenen voor de kast en dan op je
knieën op het tapijt."

"Tja maar wat moeten we dan... Ik weet al wat. Qp zolder staat nog een

tafeltje. Als we de banken ook nog aan de kant zetten, kan dat tafeltje

daar staan. Daar passen vast nog wel vier stapeltjes op. Kom, even aan-

pakken."
"Hè hè, is dat sjouwen. Moet je zien, de hele kamer overhoop. Dat moet

straks allemaal weer op zijn plaats."

"Straks, morgen zul je bedoelen, of overmorgen. We krijgen die Afzettingen

vandaag nooit meer vergaard. Laten we maar snel beginnen."

"Jeetje, dat schiet ook niet op. We hebben nog maar 10 nummers gedaan en

we moeten er 210 doen!"

"Jij pakt die vellen ook helemaal verkeerd vast. Hier, kijk, doe net zo-

als ik. Zo even tussen duim en wijsvinger en dan direkt het volgende vel.

Gaat veel sneller.

"Ja handig, maar zo gooi je de stapels wel gemakkelijk door elkaar. Moet

je zien wat een puinhoop."

"Nou, niet zo zeuren. Werk nou maar door. Heb je trouwens nog wat handcrè-

me of zoiets. M'n vingers worden helemaal ruw van dat vergaren. Hoeveel

nummers moeten we nog?"

"Nog 150. Uerdomme, gaat de bel ook nog. Doe eens open."
"Hallo jongens, hoe gaat het met jullie? Maar, wat is hier aan de hand,

gaan jullie alweer verhuizen?"

"Ach nee Jan, we moeten gewoon een nummer van Afzettingen in elkaar steken

Pas op, niet tegen die tafel leunen, die staat niet zo stevig. Ach jee...
te laat, kijk uit... daar gaat ie!!! Jeetje, alles over de vloer... moet

je kijken... daar pagina 18 en daar 13... hoe moet dat nou?"

"Oh, sorry jongens, dat ging echt per ongeluk. Kom, ik zal even helpen met

opruimen. Bivalvia, komt dat voor Lees-idee of erna?"

"Er staan paginacijfers boven Jan. Leg alles maar weer op volgorde. Lukt

vast niet meer."

"Rustig maar, dat krijgen we vast wel in orde. Kijk, daar onder de bank

ligt nog wat. Pagina 2, wie kan dat nog gebruiken."
"Oef, zo'n puinzooi houdt wel op. En nu zijn de nietjes ook nog op."
"Zou de buurvrouw er geen hebben?"

"Kom nou, 't is middernacht. Ik zie me daar al aankomen: Goedenacht buur-

vrouw, sorry dat ik u uit bed bel, maar m'n nietjes zijn op."

"Ja, dat is inderdaad zo. Dan moet die laatste partij maar zonder nietjes.
Komt morgen wel."

"Hé, moet je zien. Pagina 10 is op en van de rest is nog een heleboel.

Zoeken jongens, daar onder die stoel, daar ligt nog wat. Hm, wel verkreu-

keld, maar het is in ieder geval nummer 10."

"Als we nu de stoelen zó op een rij aan de kant zetten en de tafel daar,

dan kunnen we er elf stapeltjes op leggen. Als we dan lx rond de tafel en

lx langs de stoelen lopen kunnen we van alle stapels één vel afpakken en

dan hebben we steeds een nummer Afzettingen kompleet."

"Fout, kan niet. Ule hebben 15 stapels. We hebben deze keer een dik nummer,

weet je. Dat krijg je als er enthousiast geschreven wordt."
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"Oef, het tweehonderste nummer. Ze zitten niet denderend in elkaar, maar

daar kunnen we ook niets meer aan veranderen. Die laatste doen we morgen

wel. Borreltje Jan, dat hebben we wel verdiend."

"Ja lekker. Jezus, hebben jullie gezien hoe laat het is. Drie uur! Wat

'n hobby's houden jullie er op na! Zouden die lezers van jullie wel door-

hebben wat er allemaal aan zo'n blaadje vast zit? Lezen ze het trouwens wel?"

"Kom nou Jan, je wou toch niet zeggen dat ze al dat werk er niet aan af-

zien? Afzettingen móét hun lijfblad wel zijn.

Concha Lutea.


