Vijf keer een dot van

WONEN

een toiletpot

EEN MENS BRENGT GEDURENDE ZIJN OF HAAR LEVEN GEMIDDELD ÉÉN TOT DRIE JAAR OP HET TOILET DOOR.
ENKEL DEZE WETENSCHAP IS AL GENOEG REDEN OM VAN DE WC THUIS WAT BIJZONDERS TE MAKEN. FRIESLAND
POST GING OP ZOEK NAAR EEN AANTAL HEEL BIJZONDERE TOILETTEN EN HAD DE EER OM VIJF VAN DE KLEINSTE
KAMERTJES IN DE PROVINCIE TE MOGEN BEWONDEREN.

Brandend zand in
Workum
‘Ons vorige toilet was verouderd en toe aan vervanging.
We hebben toen samen bedacht wat we met het toilet
zouden kunnen doen en ineens moest ik denken aan een
vakantie die mijn man ooit naar Egypte had gemaakt. Hij
heeft daar echte prachtige foto's gemaakt en ik stelde
daarom voor om met die foto's wat te doen.’ Aan het
woord is Corina Walta uit Workum. Ze is zelf docent
beeldende vorming en vormt samen met haar man een
creatief duo. Samen hebben ze hun toilet in Egyptische
stijl gemaakt met een muurschildering op de deur en
hiërogliefen in de wand.
‘Bezoekers vinden het ontzettend leuk om hier naar het
toilet te gaan. Al moeten kinderen meestal wel even
wennen en vinden die het in eerste instantie wat gek. Er
zijn ook al heel wat mensen geweest die hebben
gevraagd hoe ze moeten doorspoelen want de stortbak
en de knop zijn weg gewerkt in het geheel. Wat
overheerst zijn reacties van bewondering. Ik zelf ben er
trouwens ook nog niet op uitgekeken en dat terwijl we
dit toilet al weer aardig wat jaren hebben.’
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Uitwaaien in Bantega
Het toilet van de familie Hoogland uit Bantega is niet
bepaald een klein kamertje. ‘We hebben deze boerderij
in zijn geheel verbouwd en ik wilde toen een toilet met
veel ruimte.’ Marieke Hoogland vertelt verder dat het
toilet het thema Vlieland heeft meegekregen, omdat dat
hun favoriete waddeneiland is waar ze vaak en graag
komen. In het 'kleinste kamertje' is dan ook een verzameling te vinden met veel dingen die op het eiland verzameld zijn: bootjes, vuurtorens, schelpen, een kalender
en zelfs een meeuw. Meest in het oog springend is de
dukdalf achter in het toilet. ‘Ik heb dit als cadeau gekregen op mijn vijftigste verjaardag. Maar niet met de
bedoeling dat het voor het toilet bestemd zou zijn. Ik
vond het alleen zo mooi passen, dat dit cadeau daar wel
terechtgekomen is en de gevers zien dat als een eer.’
De reacties van bezoekers zijn altijd goed. ‘Mensen verwachten niet zo'n groot toilet en vinden de ruimte geweldig. Onze kleinkinderen nemen geregeld iets mee van
het toilet en lopen daarmee door het huis, terwijl ze
weten dat dit helemaal niet mag. Dan lopen ze bijvoorbeeld met een grote schelp door de huiskamer. Ik moet
dan altijd wel een beetje lachen, want die schelp komt
dan weer net niet van Vlieland.’
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Wildplassen in
Damwoude
‘Ik wilde was anders en niet zo'n geijkt toilet.’ Bianca
Brouwers uit Damwoude vertelt enthousiast dat hun toilet geïnspireerd is op hun vakanties in Noorwegen en
hun eigen tuin. 'Een vriendin van mij, die op de kunstacademie heeft gezeten, heeft de wandschildering
gemaakt. Eerst heeft ze er een in de keuken gemaakt en
daarna dus ook op het toilet.’ Bianca en haar man zijn
echte natuurmensen en in Noorwegen doen ze ook altijd
aan wildkamperen. ‘We zijn geen mensen voor een camping.’ Datzelfde gevoel is terug te vinden op het toilet.
Naast de wandschildering zijn er verschillende nepvogels
op de muur geplakt en staat er een uil in het kozijn.
Onder de wasbak kijken een paar konijntjes je aan en
dat alles wordt opgesierd met natuurgedroogd groen. ‘De
wandschildering is in een middag gemaakt, maar we
hebben er nu al elf jaar plezier van en het verveelt nog
steeds niet.’
Hetzelfde geldt ook voor de mensen die naar het toilet
gaan, die kijken hun ogen uit. De meest wonderlijke
reactie die Bianca ooit kreeg ging over het schoonmaken.
‘Goh, je zult wel heel veel tijd bezig zijn met het schoonmaken van al die kleine beesten en dingen.’ Ze lacht.
‘Dat valt gelukkig wel mee, want ik heb er een speciaal
kwastje voor en dan is het zo gedaan.’
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Hoge nood in
Herbaijum

De gierkelder in
Goutum

Gerbrig Huizenga uit Herbaijum heeft een kleine 26 jaar
bij de brandweer van Franeker gewerkt en dat is terug te
zien op haar toilet. Vijftien jaar geleden verbouwde ze
het toilet, maar helemaal niet met het idee om er een
brandweertoilet van te maken. Dat is het wel geworden
in de loop van de tijd. Op het toilet is een minimuseum
met brandweerspullen te vinden. ‘Collega's van de
brandweer gingen me op een gegeven moment ook helpen met het verzamelen en met de verhuizing van onze
kazerne heb ik ook wat mooie spullen gekregen. Elk ding
heeft zijn eigen verhaal.’ Gerbrig wijst met gepaste trots
op een foto waar ze in brandweerkledij met – toen nog –
prins Willem Alexander en prinses Máxima op staat. ‘Het
is een prachtige foto, maar hij hoeft niet in de kamer te
staan. Hier past hij precies.’

Veel van dit soort toiletten bij boerderijen worden
gesloopt of vol gegooid met puin. Zo niet bij de familie
Idsinga in Goutum. Naast de boerderij is dit oude toilet
te vinden. Er wordt tegenwoordig regenwater opgevangen. De gierkelder doet dus dienst als waterreservoir. In
de zomermaanden wordt het veelvuldig gebruikt om de
tuin mee te besproeien. ‘Een paar jaar geleden was er
een sproeiverbod. Er kwam toen een man langsfietsen
die mij boos aansprak op het feit dat ik aan het sproeien
was. Ik heb hem toen meegenomen naar het toilet en
meteen was hij stil’, vertelt Idsinga. Ook gebruiken ze het
water voor de verzorging van onder andere konijnen.
Ooit moet er nog een bordje in het toilet worden opgehangen zodat duidelijk wordt dat je er niet in mag poepen en plassen.

Grappig is het bordje waar op staat ‘In geval van brand
dit bordje omdraaien.’ ‘Heel veel mensen draaien dit
bordje natuurlijk om en dan staat daar de tekst ‘In geval
van brand, sufferd’.’ Gerbrig herinnert zich één reactie
nog goed: ‘Man, man... Je kunt er wel een uur zitten en
dan ben je nog niet uitgekeken.’

Mensen worden overigens op het verkeerde been gezet
als ze naar de dichte deur van het toilet kijken. Er staan
namelijk twee klompen in het toilet, zodat lijkt alsof er
continu iemand op het toilet zit. Bij iets beter kijken zie
je al gauw dat de deur van de buitenkant op slot is
gedaan en dat er dus niemand op het toilet zit. ‘Ja, je
wilt natuurlijk niet op je geweten hebben dat een kind in
dit toilet valt.’
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