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Opgebouwd

"Daar heb je toch steunbalken voor. Uolgens mij moet dat best lukken.

Bij de buren hebben ze die muur ook weggehaald."
"Ik weet het zo net nog niet. Maar goed, ik zal de buurman eens vragen

wat voor steunbalk er dan in zou moeten. Hij moet het weten, want het is

zijn vak. En als we het dan nogeens door iemand anders laten narekenen

en een goede aannemer vragen.... Misschien kunnen we het dan toch wel doen."

"Goedemorgen, meneer Dees, kom binnen. Fijn dat jullie zo snel met de ver-

bouwing kunnen beginnen. Kijk, hier is het bouwplan en volgens de bereke-

ningen moet deze steunbalk voldoende zijn."
"Maar meneer, is dat niet een beetje overdreven? Wat een balk, zoveel draagt

die muur nou ook weer niet. Hoe komt u in vredesnaam aan die berekening?"

"Daar heb ik een deskundige voor gevraagd. En toen heb ik voor alle zeker-

heid zijn berekeningen maar wat naar boven afgerond."

"Nou ja, u moet het zelf maar weten. Ik zet hem er wel in. Hebt u misschien

een trap hier in huis, die ben ik namelijk vergeten."

"Ja hoor, als u even mee naar boven loopt halen we hem gelijk op."

"Jeetje, wat hebt u hier nou op zolder meneer? Wat een stellage! En wat

een zakken zand!"

"Ja, daar kijkt u zeker wel van op, meneer Dees. Maar dit is niet zomaar

zand. Dit is het materiaal dat ik in de loop der jaren heb verzameld voor

mijn geologiekollektie. De bedoeling is dus dat ik hieruit schelpen haal.

Die determineer ik (dat betekend dus dat ik uitzoek wat voor schelp het is)

en dan gaan ze in de kollektie."

"Jeetje."

"Tsja, daar kijkt u zeker wel van op hè? Ach, zo heeft iedereen z'n hobby,

naar die van ons is inderdaad wel verdomd interessant."

"Meneer, ik sta perpleks! Weet u wel wat voor gevaar u loopt?"
"Gevaar? nou dat valt wel mee hoor. Nee, wij van onze vereniging zijn

heel voorzichtig. Zeker als je het vergelijkt met die Fransen. Wat die

in de groeves allemaal voor spugten uithalen.... Geen wonder dat daar

wel eens doden bij vallen. Wij steken alles altijd schoon af, zodat we

nergens onder hoeven te kruipen."
"Wat gevaar in groeves? Ik bedoel hier in huis! Beseft u wel wat voor een

gewicht hier op zolder staat. Alles bij elkaar is dat nog wel zwaarder

dan een auto. En dat rust allemaal op de badkamer! Straks komt de heleboel

naar beneden als u lekker in bad ligt te dobberen."

"Dat zal toch wel meevallen. Zo'n huis kan dat best hebben."

"Niks daarvan, huizen zijn niet berekend op zandgroeves. Uolgens mij

kunnen we die supersteunbalk van u beter voor dit handeltje gebruiken."
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"En als we dan daar die muur weghalen krijgen we een mooie, grote ruimte."

"Ben jij gek. Weet je wel dat dat een dragende muur is? Straks stort de

heleboel in. Je hebt je zeker nog nooit afgevraagd hoeveel gewicht die

muur draagt?"


