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‘ We wringen ons door een  
berg rommel heen”

Geen concessies

platen schuifdeur open en wij staren 
sprakeloos naar binnen. De hele loods is 
tot de nok toe volgestouwd; oude tafels 
met drie poten, dozen vol met gebarsten 
porseleinen kopjes, een kromme lampen - 
standaard zonder kap, een schilderij van 
een winterlandschap met een scheur in  
het doek. Via een smal middenpad wrin  
gen wij ons door de berg rommel heen. 
Hier gaan we geen geschikte kasten 
vinden. Guy ziet onze teleurgestelde 
gezichten en haalt schaapachtig zijn 
schouders op. ‘Het was een poging 
waard, toch?’ Volgende maand staat hij 
met zijn spullen op een vlooienmarkt. 
Wat daarna overblijft gaat naar de vuil-
stort. Thuisgekomen ploffen we neer op 
onze eigen veranda. Wel koud zo met 
die gure wind, maar nog altijd duizend 
keer beter dan zo’n aquarium. Je mag er 
best wat voor over hebben om te kunnen 
genieten van een prachtig uitzicht. Een 

extra trui aantrekken is dan een kleine 
moeite. In onze zoektocht naar kasten 
doen we evenmin concessies. Ook die  
vinden we. Gewoon volhouden.

Wij zijn op kastenjacht en brengen een 
bezoekje aan Guy zijn ‘privé brocante’ 
(zie column oktober 2009). Aan de voor-
kant heeft zijn huis een lieflijke ‘Hans en 
Grietje’ uitstraling. Helaas blijkt dat Guy 
aan de achterzijde een beetje is doorge-
slagen met verbouwen. Daar zijn ze hier 
op het platteland erg goed in; originele 
details compleet verwoesten met naar 
eigen inzicht aangebrachte ‘verbeterin-
gen’. Zo heeft Guy zijn prachtige houten 
veranda helemaal voorzien van glas. 
‘Kunnen we in de winter ook van het 
uitzicht genieten’, grijnst hij trots, terwijl 
hij gelijk maar even het in- en uitklap-
mechanisme van de glaspanelen demon-
streert. Begrijp me niet verkeerd. Een 
serre op zich kan prachtig zijn, maar 
dit is gewoon een aquarium. Natuurlijk 

helpen de tl-verlichting en de plastic 
tuinstoelen ook niet mee. Typisch Frans, 
dat wel. Mijn hoop op de aanwezigheid 
van verborgen juweeltjes in zijn brocante 
is gelijk vervlogen. Na de nodige pastis 
in zijn vissenkom leidt Guy ons naar een 
soort loods achter op zijn terrein. Deze 

is opgebouwd uit een houten frame met 
golfplaten dak. Wij hebben zelf ook zo’n 
gevaarte staan. Handig als werkplaats,  
maar mooi is anders. Vroeger werden ze  
op boerderijen gebruikt voor landbouw-
machines. Hij duwt een enorme golf-

Lisette Venselaar (33) is vorig jaar verhuisd 

naar de Lot. Samen met haar vriend  

Arjan (40) heeft ze dit jaar een gasten

verblijf geopend. In at Home schrijft ze 

over haar Franse avonturen.
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