"De verbouwing"
Naast mijn actieve, veranderingsgezinde echtgenote, (zelfs mijn 17 jaar oude nachtkastje moet er aan
geloven…) heb ik inmiddels zo’n zelfde type in huis. En het ergste is, deze heb ik zelf gemaakt. In haar
eerste 14 levensjaren had ik er nog geen last van, maar nu heeft ze, net als mijn vrouw, vele noten op haar
zang. Mijn vrouw heeft al vele jaren geduld gehad met mijn weinig flexibele, conservatieve persoonlijkheid,
echter nu is het hek van de dam en pakt ze in één keer door. Nu moet er van twee, één slaapkamer worden
gemaakt voor mijn dochter en hierdoor moet gelijk de gehele laminaatvloer worden vervangen. Mijn vrouw
heeft me zo in haar macht, dat ik zelfs help en het leuk ga vinden. WTF gebeurt er allemaal met me…???!!!
Een verontrustende transitie. Straks ga ik nog op kluscursus en worden m’n twee linker opeens
rechterhanden. Of denk ik dat en worden we deelnemers aan een TV programma. Deze klus dus; Martijn
assisteren met tussenmuurtje slopen, laminaat verwijderen, helpen sjouwen etc. Bovendien maak je van
alles mee. We stopten het puin van het muurtje in speciale puinzakken. We dumpten deze puinzooi in een
aanhangwagentje en reden naar de vuilstort. Daar aangekomen parkeerden we naast de container met het
bordje puin en begonnen met legen. Fout. Een vuilstortmijnheer sprak ons aan en gaf aan dat het gips was.
Mijn vrouw sputterde nog wat tegen door te zeggen dat het puin betrof van een muurtje. Maar hij verwees
ons resoluut naar de gipscontainer. Later kwamen we terug met een karretje vol met laminaat. Op vele
planken zat bouwtape, dus wij probeerden zo stiekem mogelijk de planken in de houtcontainer te werpen.
Maar dezelfde vuilstortmijnheer had ons, na het vorige echec, in de smiezen en kent z’n pappenheimers.
Uitgerekend toen hij keek viel er een plank met bouwtape naast de container. Beschaamd pakte m’n vrouw
de plank weer op, waarna de vuilstortmijnheer aangaf dat ze de tape niet hoefde te verwijderen. Stiekem
voor niets. Met een opgeruimd (letterlijk en figuurlijk) gevoel reden we weer naar huis.
Help, ik word klusser….!?
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