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‘Bezoek komt er nooit meer vandaan’
depotop

‘Er komt nog
steeds spul bij,
maar er kan bijna
niks meer bij’

‘Bezoek ko
Alle mensen zijn
gelijk op het toilet,
maar alle toiletten
verschillen. Opval-
lende toiletten,
toiletten met een
geschiedenis - in
deze rubriek be-
zoeken we het
kleinste kamertje.
Aflevering 4: de
uitdragerij.

Ja, zegt Bowe Roodbergen pein-
zend. ,,Wat hangt er allemaal
op ons toilet… Van alles. Pren-
ten in passe-partouts, ansicht-

kaarten, kerstlampjes, een lange
sliert met foto’s van alle beesten
die we gehad hebben, allemaal
katten en één hond, gekke bid-
prentjes die we hebben ingelijst,
aan het plafond hangen allemaal
engeltjes.’’

,,Sowieso veel relikitsch. Ik ben
helemaal niks van huis uit, maar
Ellen is daar wel mee opgegroeid.
Er hangen tekeningen van Ellen en
foto’s van mij tussen. Een beeldje
van drie aapjes. Als ik sta te plas-
sen, kijk ik tegen een hele brede
lijst aan met een kleine uitsparing,
waarin een fotootje van een vriend
van me zit.”

Bowe Roodbergen en Ellen Floris
zitten in Sint Annaparochie, met
hun Atelier Elbow. Het toilet waar
we het over hebben (links) is in hun
woning. ,,Als we bezoek hebben
komt dat er nooit meer vandaan.”

In de loop der jaren is het steeds

omt er nooit

verder dichtgeslibd met dingen: af
en toe komt er wat nieuws in, moet
alles een eindje opgeschoven wor-
den en dan past het weer precies.
,,Er komt nog steeds spul bij”, zegt

Roodbergen. ,,Maar er kan bijna
niks meer bij.”

Er is een ontsnappingsmogelijk-
heid, want ze hebben een tweede
toilet, in de galerie (rechts). ,,Die is

nog lang niet zo vol. Gaat ook niet
zo hard. Er liggen al wel heel veel
schelpen.”

,,Met dat andere toilet zijn we al
jaren bezig, dat is in de loop der
tijden zo vol geraakt. Die in de
galerie hebben we in één keer zo
ingericht. Daar zit meer orde in dan
in dat oude. Of meer, er is iets van
orde.”

ASING WALTHAUS

Bijzonder toilet? Goed verhaal? Mail
maar@lc.nl o.v.v ‘de pot op’.

nooit meer vandaan’


