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Gezeefd

"Aan z'n zeef. 'n Echte keukenzeef. Daar beginnen ze allemaal mee."

"Nou je 't zegt... Twee jaar terug liep ik daar ook nog mee. Maar ik ben er

inmiddels wel vanaf gestapt."

"Ik wil je niet ontmoedigen, Paul, maar in die twee jaar ben jij dan niet

zover gevorderd. Die kolenzeef van jou; daarmee kun je natuurlijk ook niet

aankomen bij de UJ.T.K.G. Bij GEA gaat dat nog wel, maar hier... nee!"

"Waarom deugt m’n kolenzeef dan niet voor de W.T.K.G.?"

"Ueel te grof joh. Daar pak je alleen de grote fossielen mee. En dat is

zo banaal! Als je serieus genomen wil worden moet je toch zeker op 1 mm

zitten. En eigenlijk hoor je er pas echt bij met 2
mm."

"Kom nou, dat is toch absurd. M'n v/rouw zal me zien aankomen; dan blijf

ik zakken aansjouwen. Trouwens, ik moet er zelf ook niet aan denken. Zit

ik op m’n tweehonderdste nog uit te zoeken! En die kleine dingen zie je

toch helemaal niet. Moet ik nog een loep aanschaffen ook."

"Een loep? Wat kun jij toch grappig zijn. Je wou me toch niet vertellen

dat jij niet eens een stereomicroscoop hebt, hè?"

"Nee inderdaad, zo'n ding vind je bij mij niet. Of het nu wel of niet on-

nozel is. Maar zeg eens, die zeven van jullie... zijn dat van die sets die

je kunt kopen? \lan die dure, die in elkaar passen?"
"Ben je gek, dat kun je natuurlijk ook niet maken. Dat is wat voor rijke

amateurs. Als je echt wil meetellen maak je ze zelf. Goed groot! Niet van

dat benauwde. Een zeef moet toch minstens AD bij 60 zijn, wil je meetellen.

Een stuk of vier, allemaal met verschillende maaswijdte, heb je wel nodig."

"En jullie hebben dat allemaal?"

"Minstens. Want hu, tegenwoordig is dat eigenlijk ook niet meer voldoende.

Wil je echt professioneel bezig zijn, dan heb je een zeeftafel met pomp

nodig."
"Een zeeftafel met pomp?"

"Ja, want als je het goed bekijkt, blijft dat handwerk toch maar behelpen.

De ideale zeef kun je niet meer oppakken. Daarom maak je een grote zeef

op poten, de tafel dus. En dankzij die pomp voor 't water gaat het zeven

supersnel."
"Ik snap het. En dat is jullie hobby?"

"Ja, schitterend toch!"

"Hu, ja... Zeg, heb jij misschien het adres van GEA voor mij?"

Concha Lutea

"Daar komt
'
n nieuwe."

"Hoe zie je dat?"


