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Ko-zijn er! Of niet?

De tussenstand

Eindelijk kregen we bericht dat de nieuwe
kozijnen klaar stonden. We waren nog bezig met het laatste voegwerk en de afspraak
was dat wij zouden melden wanneer het bij
ons uitkwam. Zo gezegd, zo gedaan. Op een
zonnige woensdagmorgen kwam er een
busje bij huis. Onze eerste gedachte:
“Zitten daar alle kozijnen in?” Twee jongemannen laadden drie ramen uit (meer hadden ze inderdaad niet bij zich). Ze gingen
vrolijk aan het werk, maar al snel bleek dat
deze prachtige nieuwe boogramen niet pasten in de al net zo prachtige bogen van ons
huis. De leverancier had de maten opgenomen, dus het was niet onze fout. Maar het
was wel even zo’n ‘ik-vertrek-momentje’. De
jongemannen namen opnieuw alle maten
op en vertrokken toen weer. We wilden
graag weten of de kozijnen die wel goed
waren al geplaatst konden worden, maar
we kregen geen gehoor bij de leverancier.
Toen zijn we maar langsgegaan om duidelijkheid te krijgen. Daar vingen we een
glimp op van al onze kozijnen die keurig
klaar stonden in het magazijn. Helaas is
alles teruggestuurd naar de producent en
rest ons niets anders dan geduldig wachten.

Na twee-en-een-half jaar klussen staat het
er hier op Lafayette als volgt voor:
•We zijn lekker bezig (twee pluspunten)

•Het lijf sputtert soms tegen (minpunt)
•Wij doen de dingen op onze eigen eigenwijze wijze (pluspunt en minpunt)
•Het hele project kost véél tijd (minpunt)
•Het wordt heel erg mooi (pluspunt)
•Wij hebben het nog steeds enorm naar
onze zin hier! (pluspunt)
Er zijn duidelijk meer pluspunten dan
minpunten, dus gaan wij lekker verder.
We gaan heus wel een keer open!

Ça risque rien
Zoals al gezegd, hoorden we deze uitdrukking geregeld voorbij komen tijdens de
grote verbouwingswerkzaamheden. Het
betekent: “Het kan geen kwaad”. ‘Risque’
lijkt natuurlijk op het Nederlandse
‘riskeer’ oftewel ‘daar riskeer je niets mee’.
Daar hadden wij dan wel eens onze bedenkingen bij als met het grootste gemak
een aantal stenen uit de muur werden gehaald om een gat te maken. De bouwvakkers wierpen er dan een achteloze blik op
en zeiden vrijwel direct “Ça risque rien.“
Tot zover bleken alle acties die ons risicovol leken, niet riskant te zijn, maar je weet
maar nooit. Voor hetzelfde geldt, kom je
iemand tegen die denkt: “Je m’en fous”:
A. Ik voel me prettig gestoord. B. Ik lieg
gek C. Anders, nl…

