
kerskloffie. Mijn lange haar heb ik in  
tijden niet meer los gedragen. ’s Ochtends 
bind ik het met een simpel elastiekje in 
een knoedel of staart. Mijn mascara ligt 
ongebruikt en uitgedroogd weggestopt 
in een toilettas. Hier moet echt een einde 
aan komen! Ik snak naar een zwierig 
jurkje en mooie hoge hakken. Zelfs naar 
make-up en sieraden. Allemaal dingen 
die ik voorheen eigenlijk amper droeg. 
Blijkbaar heb ik nogal behoefte aan 
compensatie. Gelukkig kan ik in onze 
verbouwing vanaf nu mijn female-touch 
kwijt, want we zijn bijna aan het 
inrichten toe. De oude stenen 
muren en houten balken stra-
len van nature al warmte uit, 
maar we willen de landelijke 
sfeer graag extra benadrukken. 
Door de juiste woonaccessoires 
en kleurencombinaties te kie-
zen krijgt iedere gastenkamer 
steeds meer een eigen unieke 
uitstraling. Brocante, mooie 
stoffen en sfeervolle verlichting zijn een 
must. En ik kan mij weer verliezen in  
kleine dingen, zoals een schattige vaas 
voor een vers veldboeket. Ja, straks komt 
mijn vrouwelijk oog voor detail weer 
volledig tot zijn recht. Hierdoor stijg ik 
minstens weer een sport of twee op de 
ladder. Na de afronding van ons klusjaar 
zorg ik dat ik snel verder omhoog klim. 
Hoe? Heel eenvoudig. Gewoon door nog 
een verbouwing; een van mij persoonlijk 
dit keer; die van slonzige bouwvakker tot 
verzorgde gastvrouw.

De eindstreep van onze mega-verbouwing 
komt in zicht. En ik moet bekennen; daar 
ben ik ook wel aan toe. Niet langer ver-
edeld kamperen, kleren die weer gewoon 
in een kast hangen, koken op een echt 
fornuis en eindelijk onze eerste gasten 
ontvangen. Daarnaast is er een heel ego-
istische reden: ik wil mijzelf terug! Door 
het klussen ben ik het afgelopen jaar ver 
afgedaald op de ladder der vrouwelijk-
heid. Sterker nog, ik sta praktisch op de 
laatste sport. Zo loop ik alleen nog maar 
in comfortabele werkkleding, oftewel 
vormloos en unisex. Geloof me, als je  
in een onverwarmd huis staat te klussen is 
het niet belangrijk hoe je eruit ziet. Als je 

maar warm blijft. Bovendien gaat veilig-
heid boven alles dus draag ik van die 
degelijke, maar vooral ook lelijke, werk-
schoenen met verharde neuzen. Tot hier 
is het allemaal nog best te begrijpen. We 
zijn immers aan het verbouwen en daar 
is geen plaats voor mode-geneuzel. Maar 
nu komt het beschamende gedeelte; ik 
loop er niet alleen zo bij op ons bouw-
terrein. Kleedde ik me in het begin altijd 
even om als ik weg moest, tegenwoordig 
ga ik gewoon boodschappen doen en 
naar het postkantoor in mijn bouwvak- Cr
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Column  Lisette

Lisette Venselaar (32) is verhuisd naar de Lot. 
Samen met haar vriend Arjan (39) opent ze  
daar dit jaar een gastenverblijf. In at Home 
schrijft ze over haar Franse avontuur.  
Kijk ook op www.lapanacee.nl

Heimwee

“ Ik snak naar een 
zwierige jurk en 
hoge hakken”

portret: styling: Anke helmiCh; fotogrAfie: ernie enkelAAr; visAgie: Astrid timmer.


