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Naam: Angeline (1976)
Woont: met haar twee dochters en zoon   
Beroep: kruidentherapeute en masseuse 

              proppende vouwer

‘ DE BACTERIËN 
WERKEN HARD 

ONDER EEN LAAG 
STRONT ’
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Angeline

Ik heb hier twee huisjes op de 
Bruilwering. Toen mijn dochter 
twaalf werd, wilde ze graag op 
zichzelf gaan wonen. Dat kon hier 
gewoon, dus dat was wel heel fijn. 
We hadden alleen maar één wc, 
en dat was niet zo prettig. Uit- 
eindelijk hebben we nog een wc 
gemaakt. Hij is net nieuw en daar-
om nog een beetje kaal. Omdat je 
hier eigenlijk niets mag bijbouwen, 
hebben we de woonwagen tegen 
het huis aangezet. Hij is verrijd-
baar en hoort technisch gezien 
niet bij het huis. De veranda kon ik 
er wel bij smokkelen, en daar zijn 
nu de wc en douche. 

Er staan verschillende kruiden in 
de wc. Ik ben kruidentherapeute 
van beroep en geef ook kruiden-
wandelingen. Ik ben heel nauw 
verbonden met de natuur en leef 
volgens het ritme van het jaar. 
In de winter trek ik me wat meer 
terug, maar zodra het kan, ben  
ik buiten. 

We zijn sinds kort aangesloten 
op de riolering, dat moest van de 
gemeente. Eerst hadden we een 
septische tank, zo’n grote bak in 
de grond die uitmondde in de 
sloot. Je ontlasting komt in de bak 
en die spoel je door met water. In 
de bak leven veel bacteriën die 
alles verwerken. Ik stel me dan 
bovenop een laag stront voor met 
daaronder alle bacteriën die hard 
aan het werk zijn. Maar ook nu we 
riolering hebben maken we alleen 
met ecologische producten de wc 
schoon. Veel gezonder!
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‘ WE VINDEN RUST 
ERG BELANGRIJK ’

Naam: Gertjan (1971)
Woont: met zijn vrouw Samirah 
Beroep:  pedagogisch medewerker jongeren 

              vouwer
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Gertjan

We zijn de douche aan het 
verbouwen en die zit naast de wc. 
Op een gegeven moment hebben 
we daarom een kleed voor de wc 
gehangen. Toen bezoek er enthou-
siast over was, hebben we besloten 
het zo te laten. En eigenlijk bevalt 
het ons zelf ook wel.

Samirah: ‘Op dit moment staan er 
herfstspulletjes zoals kastanjes en 
lampionnetjes in de wc. Ik vind  
de herfst namelijk heel erg leuk 
en de kleuren passen goed bij 
ons huis. Ik vind het ook leuk om 
kaarsjes aan te doen, bijvoorbeeld 
als er gasten zijn. Dat geeft altijd 
veel sfeer. 

We houden wel van boeddha’s en 
dat soort dingen. Die hebben we 
allebei meegenomen toen we ging-
en samenwonen. In de wc staat 
ook een waaier uit China die we 
van de vader van Gertjan hebben 
gekregen. 

Die stond eerst in de hal, maar 
soms heb ik van die dagen dat ik 
dingen verplaats.’ 

Ook hangt er een spreuk die 
we van een vriendin hebben 
gekregen: vrienden zijn net als 
sterren, je ziet ze niet maar je 
weet dat ze er zijn. Die hing eerst 
in de slaapkamer, maar daar zag 
niemand hem. Toen hebben we 
de spreuk naar de wc verplaatst. 
Maar na een tijdje dacht ik; “hij 
kan daar wel weer weg, het is te 
veel”. En toen heb ik hem uiteinde- 
lijk toch weer op de slaapkamer 
gehangen. 

We vinden rust namelijk erg be-
langrijk. Het hoeft niet helemaal 
zen te zijn, maar een ruimte moet 
wel rust uitstralen. Bij de wc is dat 
gelukt, vooral in combinatie met 
kaarsen en wierrook.
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‘ HET BEGON MET EEN 
KLEIN GLOW IN THE 
DARK MARIABEELD ’

Naam: Betty (1956)
Woont: met haar zoon 
Beroep: klassenassistente  

              vouwer
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Betty  

Op mijn wc komen alle geloven 
een beetje samen. Iedereen mag 
er zijn en alles is goed. Ik heb van 
tevoren niet specifiek bedacht dat 
ik de wc zo wilde inrichten. Het 
ontstond gewoon. 

Het begon met een klein glow in 
the dark Mariabeeldje dat ik een 
keer vond. Daar is steeds wat bij 
gekomen. Ik houd ervan om oude 
dingen te verzamelen. Dingen 
met een leven, dingen waarvan je 
weet waar ze vandaan komen. Ik 
vind het helemaal mooi als ik weet 
wie het ooit aan iemand gegeven 
heeft en waarom. Dat er een 
verhaal achter zit maakt die oude 
dingen het allermooist.

Het schilderij met die man erop 
hebben we gekregen. Het lag ooit 
bij iemand op zolder te verstoffen. 
Eigenlijk wist ik niet zo wat ik er 
mee moest; helemaal omdat het 
in ons vorige huis niet paste.

In de wc hadden we nog een haak-
je over, dus heb ik het zolang maar 
daar opgehangen. Ik vind het ook 
wel leuk dat zijn hoofd precies zo 
hangt dat hij naar de persoon op 
de wc kijkt. Veel mannen vinden 
dat trouwens maar raar. 

Inmiddels weet ik wat het schil-
derij waard is en ben ik van plan 
om hem ergens anders op te 
hangen. Hij mag van de wc naar 
de woonkamer verhuizen. Daar 
hangt ook een schilderij met mijn 
eigen naam erop. Dat vind ik wel 
stoer. En daar past die man eigen-
lijk best heel goed bij.


