
Are you your toilet? 
Fifty personal stories about the smallest room in the house. From 
old-fashioned cozy and hyper-hygienic to the toilet as a meeting 
place or museum.

It happens often: you go to the toilet at somebody’s home and du-
ring the visit you look around carefully and wonder about this little 
box where you are surrounded by all sorts of personal items.

Walls full of photos, memories, calendars. Shelves full of figurines, 
candles, souvenirs. But why exactly these objects? And why preci-
sely in this place?
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About the makers
Are you your toilet? was made by Mariël Peters and Julia 
Odenkirchen. They studied at the Minerva Academy and 
together form a Graphic Design Duo. The idea for this 
book arose during their studies, when they had to take a 
close look at a typical Dutch phenomenon.
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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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Jeroen

Ik weet eigenlijk niet waarom ik 
koeien ben gaan verzamelen. Het 
begon op de middelbare school, 
toen dacht ik: ‘oh leuk, koetjes!’ 
Ik ben niet per se een koeienfan, 
maar het gedicht aan de muur van 
de koe vind ik wel erg mooi. Het is 
een dier dat gewoon lekker in de 
wei staat en het enige wat ze denkt 
of zegt is ‘boe’. 

In mijn andere huis had ik een 
randje waar koeienschilderijen op 
stonden, maar dat vonden we voor 
dit huis toch een beetje té. Dus 
toen dachten we: ‘waarom niet 
gewoon op de wc?’ Mijn passie 
ligt eigenlijk meer bij superhel-
den. Toen we op huwelijksreis naar 
Amerika gingen, zagen we op het 
vliegveld een souvenirtje van een 
superheldenkoe. 

Die heeft de hele reis ingepakt in 
onze koffer gezeten en is zo door 
heel Amerika gereisd. 

Er staan niet alleen koeien, 
maar ook koeienletters in de wc. 
Mensen die hier op bezoek komen 
vinden het altijd hilarisch om die 
letters in een andere volgorde te 
zetten, of de koetjes in poses die 
niet zo netjes zijn. 

Voor mij is de wc een rustpunt. 
Ik kan er lang zitten. Geen uren, 
maar soms zit ik wel even lekker.  
In ons nieuwe huis gaan de koetjes 
dan ook zeker mee naar de nieuwe 
wc.
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‘ DE KOGELVIS  
STINKT BEST WEL ’

Naam: Yvette (1977)
Woont: alleen 
Beroep: eigenaar Fietstaxi Yvette  

              vouwer
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Annemieke

Op de wc hangt een schilderij dat 
ik daar goed vond passen. Het is 
een cadeautje van mijn ouders.
Het schilderij is gemaakt door  
tekenclub De Ploeg. Zij staan 
bekend om hun mooie naakt-
portretjes. Er staat ook een oude 
kandelaar met twee armpjes. Dat 
vind ik leuker dan zo’n ongezellig 
bolletje aan het plafond. 

De spiegel met engeltjes en 
het plankje dat gesteund wordt 
door engeltjes stammen uit mijn 
engelenperiode. Dat ouderwetse 
sfeertje vond ik wel leuk. De roze 
muur is dezelfde kleur die ik ook 
in de kamer heb. Ik houd heel 
erg van kleuren. Momenteel  
zoek ik nog een nieuwe kalender. 
De kalender die er nu hangt,  
heeft mijn zoon gemaakt op de 
basisschool. 

De wc zit boven. Dat maakt mij 
niet zoveel uit. Het is juist handig 
als je uit de slaapkamer komt. Ik 
breng soms best wel wat tijd door 
op het toilet, dan ga ik even appen. 
Maar ik zit nooit met muziek of de 
krant op de wc. 

Ik vind het belangrijk om van  
de wc een mooi plekje te maken.  
Dat vind ik ook leuk bij anderen. 
Laatst was ik bij een vriendin die 
foto’s van mijn eigen kinderen in 
haar wc had hangen. Zoiets per-
soonlijks spreekt me erg aan. Mijn 
kapper heeft allemaal muisjes op 
het plafond, dat vind ik ook heel 
leuk.


