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The  Society  Club



The Society Club

Het is nooit mijn bedoeling geweest om in vastgoed te gaan. 
Dat het wel is gebeurd, kwam door allerlei toevalligheden en 
in elkaar hakende gebeurtenissen die lang geleden en ver 
buiten de landsgrenzen in gang waren gezet. Ik was, zoge-
zegd, de juiste persoon op de juiste plek.



Bubble Beep ZumZum - This is Sergeant Pickles to Gamekeeper. 
I am picking up strange radio signals, Sir.

DumDum DoubleBeep - Requesting chequerboard coordinates 
for presetting search engine, Sir.

Stronzi Stumble Beep - Requiring filter specifications for sub-
space.

Multibuble blub dingdong - No Sir, I am aware of that. I am 
only concerned about the ReSponge volume. I am afraid the topica  
table will be filled with too much unlabeled web space.

Cosamala - Sir....

Bugsy gum stumble beep - Nothing sir, for a moment I thought 
I saw something moving, but its just my screen flickering.

Yuppypuf YipYip - Let me see, hmmm, some of those seem to be 
real estate ads. That means we must be approaching locus topoi.

Sloppy PupYup Humph - Very well Sergeant Pickles, topoi loci 
preset is rumble@zootown.flupypuff.com.

Constanza homium Dubai - This a double blind research assign- 
ment, Pickles. We do not know what we are looking for.

Stuffyflup up zemsa cupido - We are humble members of the 
collectors class, Pickles. We exist because we gather informa-
tion. Leave the interpretation to the ghost-writers of history, 
T-minus thirty seconds.

Rub rumsy - What is it, Pickles?

Rocketing Rackatacka - Keep that head together Pickles, here 
we go: five, four, three, two, one, smart sat release, over and 
out.



Proloog
De blikkenautomaat

In de cabine zit een man. In zijn klamme linkerhand klemt 
hij drie munten. Minutenlang staart hij zwijgend voor zich 
uit. Dan pakt hij met zijn rechterhand een munt en duwt hem 
in de gleuf van de blikkenautomaat. Het raam op de wereld 
komt flikkerend tot leven. Een stad ligt als een smeltende 
vulkaan in een wit besneeuwd landschap en komt langzaam 
dichterbij. De man rekt zich uit in een poging een glimp op 
te vangen van iets dat er niet meer lijkt te zijn of misschien 
wel nooit is geweest. Dan wordt het beeld zwakker en begint 
te trillen. Horizontale strepen snijden de stad aan stukken. 
Gruis dwarrelt over het scherm. Nog even komt het beeld  
terug, haarscherp: de huizen zijn stuk voor stuk zichtbaar. 
Dan lossen ze op, geluidloos.
De man laat de twee overgebleven munten door zijn vingers 
glijden. Zijn hand gaat met een lichte twijfel langzaam naar 
voren. Even wacht hij, om vervolgens ook het tweede munt-
stuk de gleuf van de blikkenautomaat in te laten glijden.  
Hij hoort hoe het ronde schijfje het mechaniek in werking 
stelt. Het raam op de wereld komt andermaal tot leven.
Eerst zien we niet veel, de stad is verdwenen. Er is alleen wit-
te ruis. Dan dringt het tot ons door dat de camera een stukje  
van de stad is afgevlogen en nu boven het witte landschap 
hangt. We dalen af. Schaduwen en oneffenheden worden 
zichtbaar in de vlakte waarvan we dachten dat het een egaal 
sneeuwtapijt was. We ontwaren een weg die in een flauwe 
bocht om de stad heenloopt. Op de weg rijdt een kleine auto: 
een rood stipje tussen stad en landschap. Met maximale  
optische zoom kijken we via het scherm door de autoruit  
naar binnen. We zien een vrouw achter het stuur. In het  
donker van de cabine worden we een geluidloos verdriet ge-
waar. De vrouw laat de man niet onberoerd. Kort daarna gaat 
de sneeuw op de aarde over in sneeuw op het scherm. Het 
beeld lost op. 









 

Donckers Inc. vastgoedherinneringen

Op een dag, ik was rond de twintig, werd ik door mijn oom 
ontboden op zijn kantoor. Aangezien hij had aangegeven dat 
het over het familiekapitaal zou gaan, dacht ik dat hij met me 
van gedachten wilde wisselen over mijn rol in het bedrijf. Hij 
had wel eens eerder gezinspeeld op een functie voor me, maar 
ik was er nooit op ingegaan. Dat was ik ook nu niet van plan. 
Maar ik mocht mijn oom graag en toog naar zijn werkvertrek 
om hem nogmaals uit te leggen dat ik voor mezelf geen toe-
komst zag weggelegd in de veevoederindustrie.
Toen ik werd onthaald in zijn fraaie werkkamer, ingericht 
met houten meubels en een antieke Engelse schrijftafel, 
werd mij vrij snel duidelijk dat het om iets heel anders ging 
dan voedingssupplementen voor kalveren of contracten met 
leveranciers en boeren. Mijn oom verkeerde in een vreemde 
euforische stemming. Met drukke armbewegingen gebaar-
de hij mij in de oude Chesterfield tegenover hem plaats te 
nemen. Zelf ging hij achter zijn bureau zitten, waar hij met 



opgerolde hemdsmouwen en glimmende oogjes een lang en 
ingewikkeld verhaal uit de doeken deed. Hij kon nauwelijks 
blijven zitten. Steeds stond hij op en wandelde verhit heen en 
weer door de kamer.
Het eerste deel van zijn verhaal drong maar half tot me door. 
Hij schetste een vreemde wereld van politiek, economie en 
sociale ontwikkelingen die ik niet kende, omdat wij in ons 
bergdorp tamelijk ver af stonden van wat er in de grote steden 
gebeurde. Er drong, zeker sinds de uitbraak van de onlusten, 
maar weinig nieuws tot onze regio door. Maar mijn oom had 
blijkbaar een bron aan de oostkust die hem dingen influis-
terde. Hij vertelde mij over het ontstaan van de twee steden: 
de stad en de niet-stad. De niet-stad was een groot gebied 
midden in de hoofdstad waarvan niemand precies wist wat 
zich daar afspeelde, maar waarover des te meer verhalen de 
ronde deden. Zoals het gerucht over verkenningspatrouilles 
die nooit meer terugkeerden, of er wel uit waren teruggeko-
men maar geen woord meer uit konden brengen, letterlijk 
sprakeloos waren. De witte plek op de kaart werd een soort 
magneet voor de meest uiteenlopende angsten en fobieën. 
De Zone, zoals het gebied werd genoemd, groeide uit tot de 
duistere onderwereld van de menselijke ziel, een verzamel-
plek voor sluimerende stadsdemonen. Hier trokken de meest 
kansarmen, de sin papeles, de uitgekotste fabrieksarbeiders 
en oorlogsslachtoffers naartoe om op te lossen in het niets.

Juist hier, in dit deel van de stad, had mijn familie van  
oudsher veel vastgoedeigendommen. Daarom was het ook 
zo vreemd dat mijn oom zijn blijdschap nauwelijks kon  
verbergen. Die villa’s en appartementen waren ongetwijfeld 
geplunderd en in beslag genomen door rebellen. Hij leek er 
niet van onder de indruk en deed de geruchten af als staats-
propaganda. Bovendien was hij grote dingen met mij van 
plan. Ik moest erheen om orde op zaken te stellen.

Ik was van nature avontuurlijk ingesteld, maar dit leek me 
toch niet het juiste moment voor zo’n onderneming. Mijn 
oom was echter een heel andere mening toegedaan.
“Integendeel! Dit is het enige goede moment. Dingen zijn in 
beweging en zoeken nog naar hun vaste vorm. Juist nu zijn er 
tal van mogelijkheden.”
“Maar waarom stuur je dan niet een paar van je eh, mannen, 
om de boel op orde te brengen?” 
Daar wilde hij niets van weten.
“Dat zijn zeer bruikbare krachten, maar niet voor elk pro-
ject. Het is belangrijk dat er een bloedverwant naartoe gaat,  
iemand die de lijn voortzet”, sprak hij terwijl hij een koffer 
vol eigendomsdocumenten in mijn richting schoof.
“Maar wat moet ik doen als ik er eenmaal ben?”
Er vormde zich een grijns om zijn lippen.
“Maak je geen zorgen.”





(

De treinreis moet dagen hebben geduurd. Alle gevoel van 
ruimte en tijd was uit mij weggevloeid. Terwijl het buisvor-
mige lichaam van de trein bijna geruisloos door hoog- en 
laaglanden sneed, zweefde ik tussen mijn oude en nieuwe  
leven. Bij aankomst op het sectorstation kringelde het geluid 
van duizenden reizigers omhoog tot in de nok van de stations- 
hal, waar het werd gekneed en gekromd om vervolgens weer 
neer te dalen op de mensenmassa beneden. Wat voor mij in 
eerste instantie een ongecontroleerde menigte leek te zijn, 
bleek bij nader inzien een goed geordende forensenstroom. 
Opgaand in het gekrioel bewoog ik, wat onwennig na het  
lange zitten, richting de uitgang.







Buiten was het koud. Voor mij openbaarde zich een wereld 
die zo ver verwijderd was van de forensenstroom in het sta-
tion, dat ik eerst niet goed wist waar ik precies naar keek. 
Een onontwarbare kluwen van mensen en dieren slingerde 
zich om staketsels van hout en zeildoek. Ik bevond mij aan 
de rand van een openluchtmarkt, groter en drukker dan ik 
ooit eerder had gezien. Mannen en vrouwen manoeuvreer-
den om elkaar heen met vis en levende kippen. Zwarte kei-
zerinnen liepen statig, met gekleurde lappen om het lijf, op 
inspectie langs hun verkooppunten. Lakeien liepen mee en 
droegen de handelswaar van hun meesteressen op het hoofd. 
Zeep, potten met zalf en schalen vol geroosterde vogeltjes 
of misschien vleermuizen. Ik werd overspoeld door een on-
voorstelbare mix van geuren, beelden en geluiden. Overrijp 
fruit, zweet, uitwerpselen, gillende cavia’s, blatende geiten, 
roepende mensen en de voortdurend hoorbare mantra’s van 
Chinese LadyQ’s die prijzen en kortingen scandeerden.
Het was moeilijk om tussen de marktkramen door te bewe-
gen zonder tegen mensen aan te lopen. Terwijl ik in het sec-
torstation met niemand oogcontact had kunnen krijgen, was 
dat op de markt precies omgekeerd. Iedereen zocht naar je 
blik. Marktvrouwen probeerden via je ogen je lichaam en ziel 
binnen te kruipen. En voordat je het wist was je dan de ge-
lukkige eigenaar van een levende geit en vijftig kilo rijst.



Het duurde even voor ik het ritme van de markt te pakken 
had, maar toen wist ik mij doelmatig en zelfverzekerd over 
de golven van de mensen-, planten- en dierenzee voort te be-
wegen. Ik voelde dat ik werd geproefd en gewogen. Men wist 
dat ik er was, daarover kon geen twijfel bestaan. Maar nie-
mand wist wat ik hier deed.
Na enige tijd vond ik de plek die ik zocht. Een aantal krab-
karren stond geparkeerd op een open terrein waar de vaste 
marktkramen overgingen in het veel mobielere deel van il-
legale handelaren. Horloges, sierraden en parfum lagen uit-
gestald op stevig zeildoek. De punten van de doeken hadden 
een ring waardoor een touw liep. Zo konden ze in geval van 
nood snel tot een plunjezak worden omgevormd.
Toen ik de krabkarren dichter was genaderd, verpulverde al 
mijn hoop op een spoedig vertrek. De zelfgebouwde taxi’s 
bestonden uit hoopjes pruttelende roest waaruit alle leven 
leek te zijn verdwenen. Maar de chauffeur van het eerste wa-
gentje bezwoer mij dat hij wist waar hij mee bezig was en liet 
mij plaatsnemen in een constructie van buizen en loszittend 
plaatijzer. Met een knal kwam de motor tot leven. Alle losse 
onderdelen die eerst als levenloze hulzen om de stalen bui-
zenconstructie hadden gehangen, namen hun startpositie 
in. Voor ons opende zich onmiddellijk een pad in de mensen-
menigte. Ik klampte mij vast aan het frame en voelde hoe de 
reuzenkrab zich zijwaarts een weg baande door een corridor 
van mensen en afval. We verlieten de wereld van stromend 
water, hete koffie en vers brood voor de onbekende, ongrijp-
bare wereld van De Zone.

Niet veel later zette de krabtaxi mij af op een pleintje dat 
werd omzoomd door de ruïnes van ooit statige herenhuizen. 
Bergen afval hadden de omliggende steegjes manshoog op-
gevuld. Ik moest er niet aan denken wat voor stank dit zou 
veroorzaken wanneer de lente kwam en de nu bevroren vuil-
niszakken hun sappen zouden laten stromen. Graatmagere 



katten scharrelden rond tussen autowrakken, waarvan som-
migen nog smeulden. Verder was er niets of niemand te zien. 
De oorlog was heel recent gestreden, zo leek het. Maar de 
krijgers hadden het slagveld al verlaten.
Ik was op zoek naar een rode platte steen die zich ergens 
aan de rand van het plein moest bevinden. De steen was het 
merkteken voor het huis waar ik naar op zoek was; het eerste 
op mijn lijst van eigendommen. Het leek een vrij eenvoudige 
opgave, maar het plein was bedekt met een dikke korst van 
vuil en sneeuw. Overal lagen losgeslagen elektriciteitska-
bels, ondefinieerbare stukken plastic en kapotte meubels. 
Ik besloot mijn geluk te beproeven in de zuidoostelijke hoek 
van het plein. Niet dat ik daar een echte reden toe had, maar 
omdat aan die kant een huis stond waarvan in elk geval de 
voorgevel nog overeind stond.
Terwijl ik het plein overstak, kreeg ik het gevoel dat iemand 
vanuit een hoek naar me loerde. Ik stopte om rond te kijken, 
maar het enige dat af en toe bewoog waren de rondsnuffelende 
katten. Ik keek naar boven. De avondzon kleurde de wolken- 
randen chocoladebruin. Er kwam meer sneeuw aan.

Het huis met de gevel werd afgeschermd door een hoge muur 
van zorgvuldig op elkaar gestapeld afval: stenen, oude com-
puterterminals, meubelstukken en autowielen. In het laat-
ste licht liet ik mijn blik over de rand van het plein gaan in 
de hoop iets te ontdekken dat leek op een aanknopingspunt. 
Met de hak van mijn schoen probeerde ik stukken bevro-
ren sneeuw weg te schoppen. Zo trok ik, als een alpinist die 
zijn weg omhoog hakt, een spoor van groeven langs de muur 
van puin. Plotseling schoot mijn hak over een gladde onder-
grond. Ik hakte zoveel mogelijk van de bevroren korst weg 
en veegde het oppervlak met mijn handen schoon. Het glom. 
Mijn oom had mij verteld te zoeken naar een rode steen, 
maar dat deze zo doorschijnend zou zijn als glas had ik niet 
verwacht. Vlakbij de steen ontwaarde ik een luik in de afval- 





barricade. Ik duwde het open en keek in een lage gang die aan 
weerszijden met schroothout was betimmerd. Er zat, om door 
de afvalmuur heen te komen, echt niets anders op dan erdoor 
te kruipen.
Schuifelend op mijn knieën ging ik voorwaarts, op weg naar 
de uitgang die zich verderop al aandiende. Toen ik mij aan de 
andere kant van de barricade weer had opgericht, zag ik de 
allerlaatste flarden van het daglicht zich vastklampen aan 
het huis met de gevel. Ik bonkte voor de zekerheid met mijn 
vuist op de afgebladderde houten deur om mijn aanwezigheid 
bekend te maken. De deur zwaaide hierdoor krakend maar 
soepel open. Met een paar passen stond ik in een lange half-
duistere gang. Het huis verroerde geen vin, bijna alsof het 
zijn adem inhield. Er kraakte iets onder mijn voeten en ik zag 
dat de vloer bezaaid was met gebroken plavuizen. Toen werd 
het zwart voor mijn ogen.



(

Hoe lang het had geduurd voor ik weer bij bewustzijn kwam, 
wist ik niet. Ik lag in een versleten fauteuil met het licht van 
een felle lamp op mijn gezicht. Tot mijn verbazing moest ik 
constateren dat het een Chesterfield was, dezelfde die mijn 
oom bezat, maar dan in sterk versleten toestand.
“Jy soek een toevlugsoord, ai?”, hoorde ik van dichtbij, ter-
wijl mijn luchtpijp werd dichtgeknepen. 
Vlak bij mijn gezicht zag ik een landschap dat was samen-
gesteld uit een neusbrug en diepliggende oogjes met grote 
borstelige wenkbrauwen, die er als een begroeide klif over-
heen hingen. Ik probeerde met mijn hoofd te schudden om 
duidelijk te maken dat ik niets kon zeggen zolang de hand 
mijn luchtpijp omknelde. Daarop liet de hand los en ging de 
man waartoe de hand behoorde recht tegenover mij achter 
een bureau zitten.
“Nee, ik zoek geen schuilplaats. Ik ben hier om een inven-
tarisatie te maken van het familie-eigendom.” Ik probeerde 
vastberaden te klinken maar in plaats daarvan verliet een 
vreemd fluitend geluid mijn keel. Hierop moest de man 
onbedaarlijk hard lachen. Zijn hele lichaam leek mee te 
schudden.
“Oh man, jy heb geen idee. Heb jy geen kennis dat alles an-
ders is: de anargie, de bende? Besit is niet meer.”
“Ziet u deze koffer hier?”, antwoordde ik. “Hij zit vol met do-
cumenten die aantonen dat al het vastgoed rond de rode steen 
aan mijn familie toebehoort.”
“Ware besitdocuments! Geruime tyd heb ik sulke papieren 
niet sien”, zei de man, nu met een lichte verbazing in zijn 
stem. Met het koffertje op zijn schoot begon de reus door de 
papieren te snuffelen.
“Dit is een indrukwekkend lys die u hier heb, heer... Donc-
kers”, zei de man, mijn naam radend vanaf de papieren. “De 
toon van uw naam seg my dat u van het noorden sy, ai? Sy u 

niet taamlik naief, hiernaar reis en uw besit terugkryg? Dit 
is al langtyd geen streek meer om te woon. Uw documents 
heb geen waarde hier.”
“Er komt maar weinig informatie door tot onze regio. Ik kom 
van voorbij rat point, snapt u, geboren en getogen in de pro-
vinciestad van Marraconda.”
“Wel, ik kan u snel seg, het sy niet langer die tyd. Alles is an-
ders. U sy een gelukkig mens dat u my tegenkom. Ik sy geen 
barbaar, ik geen moordenaar voor niets. Maar er sy veel daar-
buite die niets anders doen dan moord en verbrand.”
“Neem van mij aan dat ik geen oorlogskleuren draag meneer 
...”
“Noem my Monk, alleman noem my Monk.”

Intuïtief voelde ik inmiddels dat mijn missie alleen kon 
slagen wanneer ik een coalitie zou sluiten. Ik was helemaal 
alleen; zonder kennis, zonder ook maar enig benul van hoe 
alles hier ging en werkte. Een combinatie van angst en be-
rekening deed mijn hersenen sneller werken dan ik ooit voor 
mogelijk had gehouden.
“Meneer Monk, ik zou niet willen dat u dit huis verlaat of  
zoiets. Maar ik denk wel dat we onze krachten moeten bunde-
len. Ik ben er sterk van overtuigd dat een nieuwe benadering 
dingen ten gunste kan veranderen.”
“Jy sing als een staatsvogel, maar ik luister.”
“Ik wil een vastgoedonderneming starten en ik kan uw hulp 
goed gebruiken. U kent de stad, ziet de gevaren en weet de 
weg.”
Hierop verslikte Monk zich zowat van het lachen. Hij kreeg er 
tranen van in z’n ogen.
“Een wat?”
“Een vastgoedonderneming. Laat ons investeren in stenen 
en structuren.”
“Oh jy onbelese gees uit de Noord, heb ik jy niet geseg hoe 
de saken staan hier? Woon sy geen besit meer maar buit  



gemaak. Hoe wil u enigiemand geld laat betaal voor iets dat 
hy al heb?”
“Het hangt af van het pakket, meneer Monk. Het zal hard 
werken worden, maar mensen worden vroeger of later ziek 
van deze situatie. Ze zullen willen betalen als dit betekent dat 
hun erf beschermd wordt.”
“Hm, jy staat me aan, seun, maar ik sy bedug dat er een massa 
klop en overtuig aan te pas kom.”
“Misschien wel, maar het vechten zal gebeuren voor de goede 
zaak. Met deze papieren kan ik beslag leggen op nog eens een 
dozijn huizen. Ze terugeisen zal niet makkelijk worden, al 
hebben we de wet aan onze zijde. Ik begrijp dat er niet zoiets 
is als een politiemacht in dit deel van de stad, dus daar moe-
ten we zelf voor zorgen. Uiteindelijk zal het huismeesterschap 
weer een stad maken van deze bedorven vuilstortplaats.”

Zo begonnen Monk en ik een vastgoedonderneming. Eerst 
knapten we het huis met de gevel op en maakten er ons 
hoofdkwartier van. Het huis dat de nacht van mijn aankomst 
zulke spookachtige proporties had aangenomen, was de vol-
gende dag niets meer en minder dan een bouwvallige villa. 
Toch was het juist deze ruïne die me in de daarop volgende 
maanden meerdere malen op het verkeerde been zou zet-
ten. Ik ontdekte dat de villa in de loop der eeuwen al van alles 
was geweest. Aan de buitenkant kon je het niet zien, maar ik 
merkte dat het pand van binnen veel groter was dan van bui-
ten. Het had, net als de tijd, kamers die nog in het verschiet 
lagen. Ruimtes waar je niet zomaar in kon, maar waarvan het 
moment vanzelf zou aanbreken. Er speelden zaken die me al-
lemaal pas veel later duidelijk zouden worden, net zoals het 
verhaal van Monk mij pas veel later werkelijk duidelijk werd.



(

“Ik heb groene thee besteld voor ons.”
“Fijn, precies wat ik nodig had. Die pilatessessie heeft me 
echt leeggezogen.”
“Wat is er aan de hand? Je klonk gister nogal gespannen aan 
de telefoon. Is er een mannending gaande?”
“Dat is precies waarom ik je wilde zien.” Steffy wachtte tot 
een - kennelijk Tibetaanse - schone de thee had ingeschon-
ken en rommelde nerveus in haar tas. 
“Afgelopen maand was ik bij een fundraising party voor  
Narruun Deepaks stadhoudercampagne,” stak ze van wal. 
“Daar ontmoette ik hem. Ik had geen idee wie hij was, maar 
hij was ontzettend charmant. Hij introduceerde zich met zijn 
voornaam: Adrian.”
“Vertelde hij niet wat hij daar deed?”
“Nee. Ik dacht dat hij een van de campagnesponsors was, 
maar we hebben eigenlijk niets anders gedaan dan grappen 
maken over al die politici aan de bar. Na afloop nodigde hij 
me uit om mee te gaan naar een of andere club. Ik ging mee, 
maar het bleek niet gewoon een van die Down Town clubs. 
Helemaal niet zelfs. Geen geüniformeerde gorilla’s voor de 
deur die naar ID’s vragen, en aan de buitenkant zag het pand 
eruit als een villa.”
“Een villa?”
“Zo een als ze aan het begin van de eeuw wel bouwden. Vol-
gens mij moest je lid zijn om binnen te komen ofzo. Adrian 
deed alsof de boel van hem was. Hij hoefde niet eens zijn 
naam te noemen om binnen te komen, en we werden meteen 
naar een tafel geleid. Adrian bestelde champagne. Er waren 
mannen en vrouwen in imponerende avondkleding. Onder-
tussen vond er een wonderlijke performance plaats. Een man 
in zwarte kleren danste terwijl een diepe vrouwenstem een 
soort vreemde tonen ten gehore bracht. Ik zeg met nadruk 
tonen, want woorden waren het niet. En het is ook moeilijk te 

De geur van sneeuw

“Mijn God, moet je haar zien...”, mompelde Steffy zachtjes 
in zichzelf, terwijl ze met gestrekte, omhooggestoken benen 
op haar rug lag; precies zoals de instructeur het voordeed. 
Nog geen vijf meter verder dwong Gabriela Estrada zich in 
dezelfde positie, hard werkend aan haar buikspieren. Na de 
pilatessessie zag Steffy haar weer, in een lange donkergrijze 
jas met een lichte, bruinlederen tas over haar schouder. Vlak 
voordat ze het fitnesscentrum van de twee Antonio’s verliet, 
of Double A’s Workout, zoals iedereen het noemde, kwam 
ze een bekende tegen. Estrada’s gezicht opende zich als een 
bloem. Toen zag Steffy iets van de superster die zij, Gabriela 
Estrada, werkelijk was; iemand met een geweldig zelfbewust-
zijn, in staat om haar gezicht in een fractie van een seconde 
in de juiste plooi te krijgen.
Terwijl ze achter Estrada de deur van Double A’s Workout 
uitliep, las Steffy een sms terug die ze vanmorgen had ont-
vangen van haar vriendin Charlotte: “12u TheMoghuls-
Stepmother tussen 12thave. en 4thstr. Tibetaans! xC.” Tibe-
taans... het klonk als een grap, maar in deze stad verbaasde 
niets haar meer, ook niet op culinair vlak. Een taxi stopte en  
Estrada stapte in. Steffy liep verder. Het was bijna twaalf uur.



beschrijven hoe de dans precies ging. Het zag er bijna dier-
lijk uit wat hij deed. De combinatie van dans en muziek trof 
me enorm. Het nam me over. Nadat we gedronken hadden en 
ook wat gegeten, nam Adrian me mee naar boven. We gingen 
een slaapkamer binnen en in no time lagen we in bed.”
“Jeez, Steffy!”
“Ja.” Steffy kuchte even.
“Het was een vreemde sensatie. Toen hij in mij kwam, was het 
net alsof hij in z’n geheel in mij verdween, alsof hij even be-
zit nam van mijn hele lijf en geest. Heel heftig. Na afloop viel 
ik als een blok in slaap. Maar: toen ik wakker werd, een paar 
uur later, was hij verdwenen. Net als de rest van de nachtclub! 
Het enige dat over was, waren kale muren. Daar lag ik dan.  
Ik werd ontzettend bang en ging er gauw vandoor.”
“Ik kan gewoon niet geloven dat je me dit niet eerder hebt 
verteld. Ik ben je beste vriendin! Je had me moeten bellen!”
“Ik wilde eerst nadenken. Maar het is nog niet alles.”
“Wat?”
“Gister, vlak voor je belde, heb ik een test gedaan. Ontken-
nen is er niet meer bij. Ik ben zwanger.”
“Steff!”
Er viel een korte stilte. 
“Ik wil het houden, Charly.”
“Maar heb je al met hem gesproken?”
“Nee. Vind je dat ik dat moet doen?”
“Nou, ja. Hij is de vader, of niet dan?”



“Maar wat als hij het niet wil?”
“Volgens mij heeft hij daar niet zoveel over te zeggen, maar 
hij moet toch weten dat hij je zwanger heeft gemaakt!”
“Ik weet het niet hoor.”
“Vertel het hem nou maar.”
“Als ik dat al zou willen, zou ik niet weten hoe!”



(

Het was al rond de klok van drie toen Steffy terugkeerde van 
haar lunchafspraak. Ze woonde in een van de vele woonka-
zernes aan de rand van de stad: grote, ruim opgezette ge-
bouwen uit de wederopbouwperiode die erg gewild waren en 
vrijwel dagelijks nog in waarde stegen. Steffy vond het niet 
erg om ver van het centrum te wonen. Ze had het huis tegen 
een gunstige prijs kunnen kopen en de omgeving was rustig 
en goed onderhouden. Bovendien kon ze veel van haar werk 
als onderzoeker bij het Centraal Statistisch Bureau vanuit 
huis doen. Onlangs was ze aan de slag gegaan met een onder-
zoek naar etnische minderheden die vooral tijdens de onlus-
ten naar de stedelijke gebieden waren getrokken. Ze leefden 
in verlaten metrotunnels, garageboxen en betonnen huizen 
die nooit waren afgebouwd. Het was één van de speerpunten 
van Naruun Deepaks campagne om de positie van deze groep 
te verbeteren.

In de lobby van haar woontoren begroette ze Toby, de deur-
man die ook altijd haar was van de Chinese wasserette in 
ontvangst nam. Hij was een discrete, zwijgzame aanwezig-
heid in de entreeruimte van het appartementencomplex en 
kende alle bewoners bij naam. Er werkten zo’n dertigduizend 
deurmannen in de stad. Ze namen pakketjes aan, hielden 
deuren open en belden naar boven als de brommerthai was 
gearriveerd met een maaltijd. Toch kende niemand ze. Ook 
Steffy wist niets van haar deurman. Het leek haar ongepast 
om naar zijn leven te vragen. Wonderlijk vond ze het dat Toby 
best veel wist van haar. Zo wist hij dat ze soms in alle vroegte 
het pand verliet om te gaan sporten bij Double A’s Workout. 
Hij wist welke krant ze las en dat er soms grote postpakket-
ten voor haar arriveerden die niet door de brievenbus pasten. 
Ook nu lag er zo’n pakket voor haar klaar. Ze bedankte Toby 
en vervolgde haar weg door de lobby richting de liftdeuren.

Bij binnenkomst in haar appartement wreef Marie Antoinette 
enthousiast haar hoofd tegen Steffy’s blote kuiten. Ze liep 
met haar staart opgeheven als een rossig vaandel mee naar de 
keuken. Terwijl Marie Antoinette genoot van haar brokjes, 
schonk Steffy een glas karnemelk in en liep met het postpak-
ket naar de woonkamer. Ze schopte haar schoenen uit, zette 
het glas neer en liet zich zuchtend neerzakken op de slaap-
bank. Al wegdromend dacht ze terug aan het vreemde huis 
dat een paar weken terug ergens tussen de spelonken van 
fonkelende kantoortorens was opgedoken. Dagenlang had ze 
gedacht dat het allemaal een droom was geweest; de dierlijke 
dans, de geluiden, Adrian… Zijn naam, dat was toch iets tast-
baars, die man had ze toch ontmoet bij de fundraising party 
van Narruun Deepak? Maar bij navraag bleek dat er niemand 
op de lijst van sponsoren had gestaan met de naam Adrian. 
En dan het mysterie van het huis. Uren had ze ernaar gezocht, 
na haar werk en in de weekenden. Maar het was er niet.



Ze scheurde het pakket open. Stapels papier met cijfers en 
getallen. Steffy had informatie aangevraagd uit het nationaal 
archief dat in de kelder onder haar kantoor was gevestigd. 
Afhalen kon niet: het archief was een gigantisch complex 
dat, om het gevaar op brand en diefstal te beperken, geheel 
door robots werd bediend. Het was er vast aardedonker en 
Steffy stelde zich de robots altijd voor als kevers die tussen  
de archiefkasten doorkropen om documenten op te halen.
De cijfers in het pakket betroffen gegevens over voedsel-
transporten in de wederopbouwperiode. Er was inderdaad 
sprake van een fikse stijging in de import van een bepaalde 
cassavesoort, die uitsluitend werd geconsumeerd door een 
stam uit het noorden waar ze onderzoek naar deed. Ook stuitte 
ze op een stuk tekst dat helemaal niet thuis leek te horen 
tussen de gegevens. Het oogde als een dagboekfragment, al 
kwam het logo in het briefhoofd haar vaag bekend voor.



Ik strijk mijn overhemden bij voorkeur in de woonkamer. Zo kan ik 
naar de radio luisteren en af en toe door de balkondeuren naar bui-
ten kijken. Strijken is een secuur werkje. Je kunt het weliswaar bijna 
gedachteloos doen, maar je moet toch je aandacht erbij houden.
Buiten sneeuwt het, eindeloze vlokken dalen neer op de nog onbe-
groeide tuin. Vanmorgen is het al begonnen, dat sneeuwen. Daar-
om is mijn vrouw met de bus naar haar werk gegaan in plaats van 
met de brommer. Vanuit de woonkamer heb ik gezien hoe ze door 
de witte neerslag kordaat naar de rand van de wijk liep; de wijk 
waar al veel over gepraat wordt, maar die er nog niet werkelijk is. 
Alleen het stratenpatroon tekent zich in het landschap af, een soort 
blauwdruk van de toekomst. Maar vandaag zag ik dat niet. De toe-
komst is eventjes aan het zicht onttrokken door een pak sneeuw.
Ik heb gezien hoe mijn vrouw als een grauw streepje langzaam werd 
opgeslokt door het witte niets. Even bedenk ik me dat dit wellicht 
het laatste is wat ik van haar heb gezien. Ik zou haar nooit meer 
kunnen terugvinden in die grote witte ruimte zonder diepte, hoogte 
of afstand; zonder houvast. Mijn oren zitten dicht, alsof ik me on-
der water bevind. Ik knijp in mijn neus en blaas. Het strijkijzer sist 
en puft. Uit de radio knettert Django Grapelli met zijn ‘guitar elec-
trique’. Het ritme van een voortrazende trein. Door een opkomende 
wind beweegt de sneeuw zich nu van links naar rechts langs de ra-
men. Het strijkijzer blaast stoom. Ik zit in Django’s trein en dender 
door het besneeuwde landschap. Het ijzeren spoor bepaalt de koers 
van de locomotief, maar ik zie geen hand voor ogen, ik weet niet 
waar ik heen ga.
Zo kan ik het haar misschien uitleggen. De reden van mijn ontslag, 
ik kon niet anders. Ik ben uitgestapt, ik moest uitstappen, al is het 
op een klein tussenstation ergens in het niets. Ik kan nu nog niet 
bepalen of het een goede beslissing is geweest. Het geluid van puin-
explosies in de stad is al lang verstomd en de stilte overheerst. Alle 
puin is geruimd en afgevoerd. Maar de wederopbouw is nog niet be-
gonnen. Nóg niet. Het is alsof de stad wacht en nadenkt over wat 
komen gaat.

De gekreukte berg overhemden is als sneeuw voor de zon verdwenen. 
In plaats daarvan hangen er nu negen strak gestreken overhem-
den aan de deur van de meterkast. Het ziet er goed uit. Ik ben dat 
soort dingen wel gaan waarderen sinds mijn zelfverkozen ontslag. 
Net zoals afgewassen borden en opgerolde sokken. Het duurde even 
voordat ik het ritme te pakken had. We hebben eerst een oefenronde 
gedaan, mijn vrouw en ik. Eerst de ontbijtspullen opruimen, dan 
het bed opschudden in de slaapkamer. Planten water geven. Con-
troleren of er gewassen moet worden, eventueel stofzuigen. Is er 
strijkgoed? In die volgorde.
Ik loop met de negen hangers naar de slaapkamer om ze op te ber-
gen in de inbouwkast. Het huis met de zeven inbouwkasten, zo had 
de medewerker van de Corporatie dit driekamerappartement ge-
noemd. Het had geklonken als een toverspreuk of op z’n minst als 
het begin van een sprookje. Terug in de woonkamer pak ik een siga-
ret uit het gele North Statepakje dat op de radiokast ligt. Buiten is 
het gestopt met sneeuwen. Ik zie hoe de rook mijn mond verlaat en 
hoe een zwarte kater het maagdelijk witte tapijt betreedt. Hij ruikt 
aan de sneeuw. Wat zou dat zijn, de geur van sneeuw? Ik zet het 
raam open om de rook naar buiten te laten en de kou naar binnen.
Ik heb de oorlog overleefd. Met een hoog ingezette salto ben ik over de 
oorlog heen gesprongen. Zo voelt het. Maar ik ben nog niet geland. 
Ik trek mijn jas aan en loop naar buiten. Mijn adem maakt wolkjes 
in de lucht. Ik draai mij om en kijk naar het eenzame flatgebouw 
waarin ik mijzelf zie staan in de woonkamer. Daar moet het gaan 
gebeuren, het nieuwe leven. In de verte hoor ik het wagentje van de 
melkboer naderen. Dat is vreemd, want behalve wij wonen hier nog 
bijna geen mensen. Uit het wagentje, dat zijn weg probeert te vin-
den over de witte vlakte, komt een vrolijk riedeltje. Dan snap ik wat 
hij aan het doen is. Ook de melkboer maakt een oefenronde.



Met trillende hand draaide Steffy het vel om. Er stond een  
telefoonnummer op en een naam: Adrian. Het logo had ze 
dus inderdaad herkend. Ze had het gezien, die avond, op de 
deur van The Society Club.



De oorlog daarbinnen

Met een doffe klik viel het portier in het slot. Het was een 
geluid dat Kiwi al haar hele leven kende en dat voor haar 
gelijk stond aan veiligheid en geborgenheid. Kiwi nestelde 
zich in één van de beige lederen banken en zag hoe de stad 
als een stomme film op de voorruit werd geprojecteerd.  
Ze werd omringd door fijn leder en veelkleurig notenhout. 
Kiwi hield ervan om zich door haar privéchauffeur Lemon te 
laten rondrijden. De limousine stelde haar in staat de wereld 
te bekijken zonder dat die al te dichtbij kwam. Maar nu was 
alles anders geworden: ze moest de wereld in om Paprika te 
zoeken.
Aandachtig bestudeerde Kiwi de gezichten van mensen die 
zichzelf weerspiegeld zagen in de ramen van de limousine.  
Ze zocht een aanwijzing, iets wat haar op een spoor kon bren-
gen. Ze zag bellende zakenmensen en een meisje van haar 
leeftijd dat enthousiast naar haar eigen spiegelbeeld zwaai-
de, misschien in de hoop dat achter het glas een beroemd-
heid zat.
Lemon reed door een grijs en mistroostig deel van de stad 
dat ook wel De Vooruitgang werd genoemd. Ze hadden al vele  
kilometers afgelegd zonder ook maar iets te vinden. On-
danks dat er niemand op straat was, gaf Kiwi aan dat ze uit 
wilde stappen. De limousine volgde haar op gepaste afstand. 
Ze passeerden grauwe, troosteloze bouwwerken en vreemde 
betonnen kunstwerken, ingelegd met gekleurde stukken 
glas.

Terwijl de weg met een glooiende helling naar beneden liep, 
drentelde Kiwi een trapje af en kwam aan bij een enorme 
betonnen bak die vermoedelijk was bedoeld voor de opvang 
van regenwater. Er zat een man te vissen. Dichterbij gekomen 
zag Kiwi dat de stadsvisser de uitrusting aanhad van iemand 
die op het punt stond te gaan diepzeevissen. In deze zonover-
goten betonnen omgeving leek hij niet geheel op zijn plaats. 
Kiwi besloot hem aan te spreken.
“Hoi kapitein, al iets gevangen?”
“Oh, hallo. Nee, nog niets. Ik zit hier al te vissen sinds de 
grote ondergang tot een einde kwam, zonder ook maar iets te 
vangen. Dit water is zo dood als een pier.”
“Waarom probeert u het dan niet elders?”
“Ach, ik houd de schijn op. Ik zit hier meer om gesprekken 
aan te knopen met voorbijgangers, al zijn die er niet veel. Ik 
moet je eerlijk zeggen dat ik zou schrikken wanneer ik echt 
iets zou vangen. Ik zou werkelijk niet weten wat te doen.”







“Maar waarom vist u dan, waarom speelt u geen schaak 
ofzo?”
“Een goed punt, maar ik zou niet weten hoe. Ik ben zoveel 
vergeten en kwijtgeraakt sinds de oorlog tot een einde kwam. 
Alles wat ik nog weet, is dat ik op een zeker moment recht in 
het gezicht van de oorlog keek. Er brak iets in me waarvan ik 
meteen wist dat het nooit meer gemaakt kon worden. Al wat 
restte was een vlucht naar het kleinste kamertje van mijn 
hoofd. Sommige van mijn vrienden pleegden zelfmoord. Ik 
kon het niet. Maar laten we het alsjeblieft verder niet over de 
oorlog hebben. Laten we het hebben over jou. Wat brengt je 
naar deze afgelegen betonbak?”

“Ik zoek Paprika, mijn kat. Hij is al een week weg. Dit is de 
derde dag dat ik op zoek ben en met de auto de stad afspeur. 
Hij is helemaal zwart, met een wit puntje op z’n staart. Mis-
schien heeft u hem gezien?”
“Nee, helaas. Het spijt me dit te horen. Het is verschrikkelijk 
om een huisdier te verliezen. Maar er zijn natuurlijk ontel-
bare plekken waar een kat zich kan verstoppen, plekken waar 
mensen niet kunnen komen of zelfs geen weet van hebben.”
“Dat vreesde ik al.”



“Je wilt niet weten hoeveel mensen iedere dag een huisdier 
kwijtraken, en echt niet alleen katten of honden. Mensen 
houden krokodillen, coyotes en allerlei soorten slangen. Ze 
vergeten gewoon dat het wilde beesten zijn en dat hun genen 
geprogrammeerd zijn om te doden. Soms eten ze zelfs hun 
eigen baasjes.”
“En soms verdwijnen ze dus gewoon”, zei Kiwi.
“Soms verdwijnen ze. Naar een andere plek.”
“Weet u meer van deze plek? Bent u er ooit geweest?”
“Ja, lang geleden ben ik er geweest.”
“Kunt u mij vertellen hoe ik daar kan komen?”
“Dat is lastig. Het is meer een conditie dan een locatie.”
“Dat begrijp ik niet.”
“Soms wordt het een plek, tastbaar voor mens en dier. Al-
leen onder bepaalde omstandigheden kun je er in of er uit. 
Maar het is moeilijk voor me om erover te praten. Ik heb tijd 
nodig.”
“Ik kan u mijn kaartje geven, zodat u mij kunt e-mailen zo-
dra de tijd rijp is?”
“Wie weet.”









Palmeiland

Het Yeshiva college was een paar blokken verwijderd van 
mijn huis. Iedere dag werden we er getraind in het ontleden 
en interpreteren van de Talmud. Na afloop voelde ik me vaak 
volkomen leeg en uitgeput. Al die religieuze kennis drukte 
zwaar op mijn gemoed.
Als ik niet thuis werd verwacht liep ik na de lessen het liefst 
over Leroy Avenue richting Smith Street. Op de hoek van  
beide straten misten een paar planken uit een schutting. 
Daarachter bevond zich een braakliggend terrein, wild be-
groeid met hier en daar een bouwval. Bijna dagelijks ging ik 
erheen om een tijdje wezenloos voor me uit te staren en siga-
retten te roken totdat ik mijzelf weer enigszins had herpakt, 
zo ook vandaag. Wonderlijk was dat het immer aanwezige  
lawaai van de stad hier niet doordrong. De plek was geluid-
loos. Zelfs de katten die achter de schutting in het hoge gras 
speelden, maakten nauwelijks geluid.

“Ben jij Joods?”, hoorde ik plotseling.
Ik keek op en zag een meisje van ongeveer mijn leeftijd dat 
me klaarblijkelijk was gevolgd door het gat in de schutting. 
Ze droeg een blauwe rok met witte stippen. Om haar schou-
ders hing een groene rugzak.
“Ja.”



“Hoe heet je?”
“Mijn naam is Ithamar”, antwoordde ik.
“Wat betekent dat?”
“Ik heb geen idee.”
“Natuurlijk wel, alle Joodse namen hebben een betekenis.”
“Ik weet het echt niet. Ik heb het nooit gevraagd.”
“Maar ben je dan niet nieuwsgierig naar je naam?”
“Nee. Ik heb die altijd voor lief genomen.”
“Maar je naam is onderdeel van je identiteit! Ik heet Kiwi.”
“Sorry?”
“Kiwi, je weet wel, net als het fruit.”
“Wat leuk om vernoemd te zijn naar een vrucht.”
“Eigenlijk is het mijn bijnaam, maar ik vind ‘m leuker dan 
mijn echte. Woon je hier in de buurt?”
“Ja, een paar blokken hiervandaan. En jij? Je ziet eruit alsof 
je van over de rivier bent.”
“Dat klopt.”
“Wat doe je hier dan? Moet je niet naar school?”
“Nee, niet vandaag, en ook de afgelopen drie weken eigenlijk 
niet. Ik heb een kleine vakantie genomen om na te denken 
over mijn leven en om mijn kat te zoeken. Die is al drie weken 
weg.”
“Maar waarom zou je kat juist hier zijn, aan de overkant van 
de rivier?”
“Hij zou overal kunnen zitten, dus eigenlijk maakt het niet 
zoveel uit waar ik zoek. Weet je, tussen iedere persoon op de 
wereld staan slechts vijf anderen. Hoeveel katten zouden er 
staan tussen ieder mens?”
“Ik zou het werkelijk niet weten.”
“Misschien zijn wij slechts één kat van elkaar verwijderd.”
“Hoe ziet je kat eruit?”
“Helemaal zwart, met een klein wit puntje op z’n staart, alsof 
hij die ooit in een pot witte verf heeft gedoopt.”
“Ik heb ‘m niet gezien, maar ik zal goed rondkijken, dat be-
loof ik.”



“Dank je wel”, zei Kiwi, terwijl ze zich omdraaide. Toen be-
dacht ze zich en haalde haar ketting van haar hals.
“Hier, ik geef je dit als een bewijs van onze vriendschap. Het 
is mijn enige tastbare herinnering aan mijn moeder. Ze stierf 
toen ik nog heel jong was.”
En weg was ze. Ik kreeg het gevoel dat ik daarnet een vriend 
had gemaakt. Het kwam me vreemd voor, want dat was me 
eigenlijk nooit eerder overkomen. Ik opende mijn hand en 
staarde naar de ketting: een grijze hanger met een klein fles-
je dat met wit zand was gevuld.



(

Een aantal dagen later bonsde de Talmud opnieuw als een  
bezetene tegen mijn hersenpan. Ik zat op een steen in het 
hoge gras achter de schutting. De lessen van de dag bleven 
door mijn hoofd spoken. Maar na een tijdje, heel langzaam, 
begon het zwart voor mijn ogen zich te vullen met blauw. Het 
blauw van Kiwi’s jurk. Ik keek op. 
“Hallo Palmeiland, hoe gaat het?”
Ik keek haar niet-begrijpend aan. 
“Ik heb het opgezocht op het internet. Je naam betekent  
Palmeiland. Is dat niet geweldig?”
Kiwi hield als bewijs een geprint velletje papier voor mijn 
neus. Ik staarde naar het papier. Hier stond het, zwart op wit, 
een deel van mijn identiteit:

ITHAMAR 
gender: masculine usage: 
biblical, Jewish meaning: 
‘Palm Island’ (hebrew), 
the son of Aron (Old Testament).


