TANITS
PIRATEN
EILAND

Net als zovele vrouwen op Ibiza is de eigenzinnige NELLEKE
STRIJKERS er single en zielsgelukkig. Iets wat ze toeschrijft aan Tanit,
de Carthaagse godin van de maan, dans en vruchtbaarheid, wier
invloed nog voelbaar zou zijn op het eiland. Vorige zomer opende ze
er restaurant-café-winkel WOW IBIZA, maar haar pad ging niet over
rozen. ‘Iedereen die hier landt wordt op de proef gesteld.’
— interview fiona hering, fotografie linda wit
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‘We noemen deze ruimte The
Vault en verhuren haar voor
privédiners.’ Leren sofa van De
Sede, de loungestoelen zijn van
Martin Stoll voor Giroflex
– ‘gekocht bij Mippies in
Arnhem, een tópadres voor
vintage’. Achterin staat een stoel
van Eugenio Gerli voor Tecno.
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‘Ik liep het
lege pand
binnen,
zo’n duizend
vierkante
meter, en
zei hardop:
WOW!
Het was
meant to be’

De suède sofa is van Mauro
Lipparini-Saporeti. Daarachter
een grafic brutalistisch sideboard.
De leeuwenfamilie is al jaren in
de familie. Op de achtergrond
een inkijk naar de winkel waar
nu veelal vintage design wordt
verkocht. Vintage shirt Cavalli,
legging SoGoodToWear,
boots Ugg Australia.
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‘Het kamerscherm heb ik
op de kop getikt bij Troc,
een snuffelparadijs op
Ibiza waar rijke huizenbezitters hun inrichting
dumpen en je soms dus iets
geweldigs kunt vinden.’
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‘Doorkijkje in het restaurant,
met vintage Eames-bureautafels, die we zwart hebben
geverfd, met daarbij nieuwe
replicastoeltjes. De vintage partij
koperen conelampen hangen
boven alle tafels en geven
prachtig licht.’
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Nelleke in een overhemd
van Olaz, een merk dat
dertig jaar op Ibiza een
winkel had en nu voor
WOW een limited
edition-collectie maakt
van leftover fabrics.
De joggingbroek is van
een jong mode-initiatief
uit Italië, Moma. De
buckethat is van Gucci x
The North Face.
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De ober op het terras aan de Amsterdamse Noordermarkt serveert garnalenkroketten met zogeheten Bimbo-brood, ‘weke witte sneetjes die ze níet op Ibiza
verkopen,’ als Nelleke Strijkers haar iPhone op de luidspreker zet en haar
nummer Rocket Machine klinkt. Om daarna nog een stukje van Mindfucker te
laten horen. Beide klinken verdomd lekker. Ze schrijft en zingt nummers zelf,
twee jaar geleden mee begonnen, ooit wil ze nog eens optreden in Japan. ‘Omdat
je alleen dáár als zeventigjarige nog op een podium kunt klimmen en een ster
kunt worden. Ik heb al eens in beachclub Atzaró opgetreden met een vriendin,
Nell Shakespeare, haar echte naam, I kid you not. Ze was ten huwelijk gevraagd,
maar ik zei tegen haar: die naam mag je nooit kwijt. Bleek haar aanstaande
Kennedy te heten, ook niet verkeerd. Maar ze zijn inmiddels alweer uit elkaar.’
Een kat met negen levens, zo zou je Nelleke kunnen noemen. Als model
reisde ze al jong de wereld over, na 9/11 ging haar fotoagentschap NEL failliet,
ze krabbelde weer op met de handel in meubels, later opende ze SPRMRKT,
een van de eerste conceptstores, aan de Amsterdamse Rozengracht. Ze verkocht
er vijftien jaar lang Rick Owens, Helmut Lang, Ann Demeulemeester, Margiela
en vele kleine bekende en minder bekende merken. ‘Alle dj’s, in de stad voor
ADE, kwamen bij mij shoppen.’ Een jaar lang was ze stylist van de Franse dj
David Guetta.
Zeven jaar geleden besloot ze echter uit Amsterdam te vertrekken. Het runnen
van SPRMRKT werd steeds meer een financieel gevecht. ‘Ik wilde een ander
soort leven, niet meer die hectiek. Ik was al naar Amsterdam-Noord verhuisd,
een stap in de goede richting, maar Ibiza bleef lonken. Vanaf mijn zestiende
kwam ik er regelmatig, maar op een gegeven moment kreeg ik een terugkerende
droom waarin mijn vliegtuig in zee stortte. Alle inzittenden overleefden het,
maar ik zag het als een teken dat ik er niet meer naartoe moest. Inmiddels geloof
ik dat die droom me juist probeerde te vertellen dat ik er moest landen, om er
nooit meer weg te gaan.’

Nu of nooit

Toen dochter Lee Lotus twaalf werd, was het nu of nooit: óf het
middelbareschooltraject in, óf kijken of ze niet op Ibiza naar school wilde. Lee
bleek gecharmeerd van het romantische Morna International College, een
Britse school in de groene campo in het midden van het eiland, klassen met
slechts twaalf leerlingen, schooluniformen, à duizend euro per maand. ‘Veel
geld, maar ik had wat spaargeld en er alles voor over. We logeerden met z’n
tweetjes op een kleine kamer bij een klant van me. Back to basics en van daaruit
verder zoeken wat te doen.’ Dat werd een pop-up-SPRMRKT bij interieurwinkel
La Maison De L’Elephant.
Na vier jaar was Lee er echter niet meer gelukkig. ‘Ze was zestien en wilde
zelfstandigheid. Dat kon hier niet, we woonden in the middle of nowhere, ik moest
haar altijd halen en brengen. Ze ging terug naar haar vader in Nederland.
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‘Ik heb een paar
wandkleden op de Sant
Jordi-rommelmarkt
gevonden die nu her en
der hangen. Op de
schouw zie je een deel van
mijn enorme verzameling koperen Hollywood
Regency-beeldjes.’
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De vitrinekasten
midden op het terras
van het restaurant
verwijzen naar de
winkel die binnen is.
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Mid-century Belgo
Chrom-dressoir naast
fiftiesstoeltjes en een
rond leren zitelement.
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‘Ik heb niks tegen een
relatie of man, maar als
de liefde niet vanzelf
komt, ga ik er niet
achteraan JAGEN’

Vintage witte tafel
met verzameling
uiteenlopende witte
vintage stoelen. De
tijgerplantenpot is een
vondst van de markt.
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Verschrikkelijk dat loslaten, maar ik wist dat ze daar gelukkig zou
worden, en dat zou mij weer gelukkig maken. Bovendien: de
geschiedenis herhaalt zich. Ik ging al op mijn vijftiende het huis uit.
De eerste drie maanden na Lees vertrek kon je me opvegen, maar
daarna begon er ook iets te dagen: dat ik eindelijk weer tijd voor
mezelf had, ook om mijn grote droom te realiseren.’

Not bohemian at all

‘Ik draag een knalblauw
vintage suède jack met,
in dezelfde kleur, een
zijden jurk en zit op een
tijgerpoef. Tijger, studs,
vintage zijn liefdes die ik
al sinds de punktijd heb.’
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Dat werd WOW Ibiza: restaurant, café, hang-out én een huge winkel
vol accessoires, sieraden, vintage designerkleding (‘unieke stukken,
veel leuker’), meubels en kunstobjecten, een soort jungle met dj’s
waar honderddertig man op het terras kunnen eten. Aan het roer in
de keuken staat de jonge Nederlandse chef Pépé Topper. ‘Ik liep het
lege pand binnen, zo’n duizend vierkante meter, en zei hardop:
WOW! Het was meant to be. Ik zag meteen voor me hoe het eruit
moest gaan zien. A home away from home was de sfeer die ik er wilde
creëren, iedereen moest er zich thuis voelen. Ik vind al die rijke clubs
en restaurants met vipdecks op het eiland zo koud. WOW is dan
ook geen chique tent, en ook not bohemian at all, daar stikt het al van
op Ibiza. Er hangt bij ons eerder een cityvibe. Bezoekers zeggen
ook: hè hè, eindelijk wat anders.’
Ze verfde het hele pand SPRMRKT-grijsgroen, inclusief de vloer,
en timmerde alles zelf in elkaar – er kwam geen architect aan te pas.
‘Drie maanden lang heb ik online vintage meubels geshopt. Een
restaurant is natuurlijk iets heel anders dan een winkel. Vrienden
waarschuwden me er niet aan te beginnen, maar ik ben nooit bang.
Zo’n grote ruimte schrikt me niet af, een kleine ruimte vind ik eerder
moeilijk. Ik ben echt een ondernemer, zie overal kansen; ik ga
snuffelen, vind wel een partijtje hier en daar. Op een groot stuk
papier tekende ik het terras, elk meubelstuk dat ik kocht printte ik
en plakte ik erop. Zo is alles er ook daadwerkelijk in gekomen. In
het begin was de helft ook te koop – stoelen, borden, de jumpsuit
van de bediening – nu even niet meer, omdat ik geen tijd heb om
nieuwe dingen te zoeken.’
Ze is er vijf dagen en avonden per week, vijftig weken per jaar.
Half januari gaat het restaurant dicht, tot eind februari. ’s Winters
is het stil in de campo, zegt ze, maar dan verblijven er nog steeds
zo’n 50.000 vaste bewoners. ‘Leuke, interessante mensen en alles
mixt met elkaar. Je kunt dan bij toeval op het strand in één gezelschap
geraken met een boer, een bekende designer, top-dj, een
schoonmaakster en een Spanjaard die er geboren en getogen is. Alle
leeftijden door elkaar. Op tweede kerstdag vorig jaar ging er een
mail rond, waarop velen naar het strand togen. Zat ik weer gezellig
met wildvreemden aan alle kerstrestanten. Veel winkels en restaurants
zijn ’s winters dicht, maar wát er open is, zit vol.’
Dat sociale heeft ze van geen vreemde. ‘Als mijn opa en oma
vroeger bij ons op visite kwamen duurde het anderhalf uur eer opa

‘Ik val op
ingewikkelde,
foute, SLECHTE
mannen, zoals
ze dat noemen.
Oftewel grote
kinderen, en daar
heb ik geen zin
meer in. Mijn
kind is het huis
uit, KLAAR!’

binnen was. Stond hij eerst met de hele straat
te kletsen.’ Ook haar huis staat altijd open
voor vrienden en familie. ‘We delen het, ze
komen vaak logeren en betalen allemaal een
beetje mee, anders zou ik niet in zo’n kast
kunnen wonen. Het is huge: vijf slaapkamers,
op het terrein nog drie casitas met keuken en
badkamer, een zwembad en een gigantische
tuin met fruitbomen. Ik ben het afgelopen
jaar hooguit een maand alleen geweest.’
Ze leidt er een rijk leven, zegt ze. ‘Het is
zó heerlijk om elke dag wakker te worden
met de zon op je gezicht, altijd die prachtige
zonsondergangen en waanzinnige sterrenhemels.’ Ze noemt zich dan ook een ‘happy
single’. ‘Ik heb niks tegen een relatie of man,
maar als de liefde niet vanzelf komt, ga ik er
niet achteraan jagen. Ik ben heel happy met
mijn honden. Een geliefde kan chagrijnig
zijn, maar die honden zijn altijd dolblij me
te zien. Het zijn rescue dogs. Baby, een
vuilnisbakachtige Duitse pointer vernoemd
naar de chauffeur in de film Baby Driver, vond
ik een half jaar oud bij een asiel. Een
zenuwpees die volgens mijn Canadese
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Junglebank van Mippies
in Arnhem. De lamp
met kap waarop
Manhattan prijkt is een
Marktplaats-vondst.
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Een hoek van het
terras met Eamestafel en vintage
kussens op de bank.
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‘Ik sta erop altijd
mijn eigen koffie
te maken. Hoe
lief bedoeld ook,
een ander kan
dat gewoon niet
zo lekker. Het is
heel TYPEREND
voor wie ik ben:
stronteigenwijs, en
geloven in eigen
kracht’
Nelleke en chef Pépé
Topper op een Philippe
Starck Custom Bench,
ontworpen voor het SLS
Hotel in Los Angeles.
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‘Ik heb nooit
begrepen
waarom een
relatie seksueel
EXCLUSIEF
moet zijn,
terwijl alle
andere dingen
wel mogen: met
een goede vriend
naar de film,
sporten, eten, je
geheimen delen’
vriend George ‘net een zure meid’ is, omdat
ze van die hanglipjes heeft. Twee jaar geleden
kwam Boef erbij, een kruising tussen een
labrador en een boxer. Hij was, slechts drie
weken oud, met negen broertjes en zusjes in
een doos voor de deur van de dierenarts
geparkeerd. Ze hebben bij mij in de campo,
nabij Santa Gertrudis, een waanzinnig leven.
Het zijn echt grote liefdes van me.’
Maar toch, single is single op het eiland
van de liefde. ‘Nou nee, ik denk meer het
eiland van de vrouw, want ik ken hier
ontzettend veel vrouwen die single zijn.
Vrouwen voelen zich hier sterker, mannen
op den duur vaak juist zwakker. Geen idee
waarom, maar ongetwijfeld heeft Tanit ermee
te maken, de Noord-Afrikaanse godin van
de maan, dans, seksualiteit en vruchtbaarheid.’
De vrouw van Berger-Fenicische god BaälAmon werd er rond 650 voor Christus
aanbeden. In het noorden van het eiland,
nabij Sant Vicent de sa Cala, bevindt zich de
Cova des Culleram, een grot die voorheen
was ingericht als tempel met meer dan
zeshonderd beeldjes van Tanit. Nelleke: ‘Ik
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heb me niet enorm in Tanit verdiept, maar ze hield vast niet van
relaties, want daar lopen er hier erg veel van op de klippen. En het
zijn vooral de vrouwen die daar dan geen probleem van maken. Ook
al zijn hier niet veel vrijgezelle mannen, en al helemaal niet van
minstens 1,80 meter. Tenminste, ik kom ze niet tegen, en ik geloof
niet in datingapps, althans niet voor mezelf. Overigens kan ik die
lengte-eis iets aanpassen: ik was altijd 1,79 meter maar ik ben aan
het krimpen, er is al drie centimeter af, haha.’

Moeite met dat traditionele denken

Ze noemt het een serieuze challenge om er aan leuk datemateriaal
te komen. ‘Mannen denken misschien toch eerder met hun piemel
in plaats van met hun hersenen en het is een eiland vol verleiding
van vrouwelijk schoon.’ Ze is bijna zestig en vindt het wel best in
haar uppie. ‘Het is niet: oh my God, ik ben al zó oud en nog steeds
alleen. Ik val op ingewikkelde, foute mannen, zoals ze dat noemen.
Oftewel grote kinderen, en daar heb ik geen zin meer in. Mijn kind
is het huis uit, klaar!’
Is een foute man er een die je niet voor jezelf hebt? ‘Ach,
monogamie is voor mij geen noodzaak. Ik heb nooit begrepen
waarom een relatie seksueel exclusief moet zijn, terwijl alle andere
dingen wel mogen: met een goede vriend naar de film, sporten, eten,
je geheimen delen. Ik heb heus weleens in situaties gezeten waarin
ik jaloers was, maar ik heb moeite met dat traditionele denken. Als
ik nou een heel speciaal gevoel heb bij die ene persoon, en dat gevoel
is wederzijds, waarom is het dan zo’n probleem als een van de twee
een keer een fling heeft. Ik ben in mijn leven langer alleen geweest
dan in een relatie. Mannen vinden mij vaak een te sterke vrouw en
ik bén ook best moeilijk. Zo sta ik erop altijd mijn eigen koffie te
maken. Hoe lief bedoeld ook, een ander kan dat gewoon niet zo
lekker. Het is heel typerend voor wie ik ben: stronteigenwijs, en
geloven in eigen kracht.’
Nóg een voorbeeld daarvan. Ze lag in september met corona in
het ziekenhuis, had na anderhalve dag geen koorts meer en voelde
zich prima. ‘Ze hielden me er echter nog elf dagen gevangen. Op
een gegeven moment heb ik mezelf ontslagen. “Dat kan niet,” zei
de arts. Ik zei: jawel, ik heb het gegoogeld en het kan, dus ik ga!
Daarna kreeg ik thuis precies wat ik nodig had: gezond eten, frisse
lucht en zon.’
Ze heeft wel een waarschuwing voor eenieder die zich met een
al te roze bril op het eiland wil vestigen. ‘Het is zeker niet louter
halleluja hier; dit eiland daagt je echt uit. Iedereen die hier wil blijven
krijgt een paar pittige tegenslagen voor zijn kiezen, waardoor
uiteindelijk alleen diegenen overblijven die écht willen. Zo ben ik
zelf in de eerste vijf jaar noodgedwongen vier keer verhuisd, pittig
en het kost veel geld. Bij mijn eerste huis kwam ik er aan het begin
van de winter achter dat er geen glas in de ramen zat. Er was ook
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Nelleke en haar moeder
Titia. Samen kunnen
ze gerust de hele dag
backgammon spelen. Op
tafel een van Nellekes
lievelingstassen, van
Jérôme Dreyfuss.
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‘Cocktailmaster Fréderique
aan het werk in een overall
van SanSan. Al het personeel
draagt deze speciaal voor
WOW gemaakte overall.’
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‘Vrouwen voelen zich hier sterker,
mannen op den duur vaak juist
ZWAKKER. Ongetwijfeld
heeft Tanit ermee te maken,
de godin van de maan, dans,
seksualiteit en vruchtbaarheid’

De wc's met reddingsdekens op de muren, voor
de vrouwen in goud- en
voor de mannen helemaal
in zilverkleur. De
tijgerstoelen en het kastje
zijn vintagevondsten.
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geen kachel of open haard. Klinkt vast vreemd, haha, maar dat was
me eerder nooit opgevallen. Mijn derde winkelpand zag er mooi
uit, huurcontract getekend, toen ik een maand later de sleutel kreeg
bleek alles eruit gesloopt, van de toiletten tot de stoppenkast en
lichtknopjes aan toe. Ik moest er 30.000 euro in stoppen om het
weer bewoonbaar te maken. En wat denk je? Toen alles pico bello
was, kreeg ik te horen dat ik eruit moest. Toen heb ik als een leeuwin
gevochten en uiteindelijk gewonnen, maar het gaf veel stress. Als
buitenlander hier verhaal halen is zo goed als kansloos. Je kent de
juridische wegen niet, spreekt de taal niet goed, het is niet voor niets
een pirateneiland.’

Spoorloos

Nelleke in een zijden
limited edition-kaftanjurk
van Humanoid.
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Juist dat rebelse past goed bij haar, want alles in het leven van Nelleke
is wonderlijk, zo ook haar achtergrond. 59 jaar geleden geboren in
Utrecht als dochter van een alleenstaande moeder. Werkzaam als
au pair in Engeland was haar moeder zwanger geraakt van een
Hongaarse student, en had het hem niet verteld. ‘Toen ik twintig
was begon het te knagen dat ik mijn vader niet kende. Ik dacht altijd,
heel romantisch, dat ik hem ooit wel ergens tegen zou komen. Als
ik op een luchthaven met iemand in gesprek raakte, dacht ik: dit zou
hem best eens kunnen zijn. Ik keek ook altijd naar Spoorloos, jarenlang
mijn therapie-tv. Mensen die elkaar na járen in de armen vlogen en
vanaf dan was alles koek en ei.’
Na het zien van de film Paris, Texas, waarin een vader met zijn
dochtertje op zoek gaat naar haar moeder (‘waarbij ik onbedaarlijk
heb gehuild’), besloot ze haar vader te gaan zoeken. Met hartsvriendin
Lotje schakelde ze een detectivebureau in en pas tien jaar later wist
ze: George Niklos Sarosi was haar vader. Ze bleek ook twee
halfbroers te hebben. ‘Ik schreef een brief, waar ik echter niets op
hoorde. Jaren later is mijn moeder voor mij naar Engeland gegaan
– ik durfde niet. Ze kwam terug met foto’s, hij zou contact met me
opnemen, maar ik hoorde weer niets. Zijn vrouw bleek onder de
indruk van mijn moeder en ontdaan, hij wilde haar dat niet aandoen.
Toen Lee geboren was, heb ik hem toch een geboortekaartje
gestuurd, en hebben we acht minuten telefonisch contact gehad.
Hij zei: “Het mag klinken of het me niets doet, maar geloof me,
dat is niet zo.” Later zijn Lotje en ik naar Londen gevlogen. Ik belde
hem en zei dat ik de volgende dag bij hem op de stoep zou staan.
Dat was niet de bedoeling, zei hij voor hij ophing. Diep ademhalen,
maar we gingen toch. Mijn vader deed open, zijn vrouw was er niet,
en uiteindelijk zijn we drieënhalf uur binnen geweest. Toen hij ons
met de auto terugbracht naar het hotel pakte hij mijn hand, een
bijzonder samenzijn en meteen ook het laatste.
Wat het me heeft opgeleverd? Dat ik nu wéét dat ik een heel leuke
vader had. Mijn moeder zei ook: “Ik zou zo weer verliefd op hem
worden.” Hij is inmiddels overleden, daar waren we helaas niet van

‘Toen ik twintig
was begon het
te knagen dat ik
mijn VADER
niet kende.
Als ik op een
luchthaven
met iemand in
gesprek raakte,
dacht ik: dit zou
hem best eens
kunnen zijn’
op de hoogte gebracht, maar hij had zijn
zoons op zijn sterfbed wél over mij verteld.
Ik mail inmiddels regelmatig met mijn
jongste broer, volgens mijn vader ‘net zo’n
wereldburger’ als ik. Hij vertelde me dat mijn
vader en opa in een zigeunerorkest gespeeld
hebben. Daar heb ik dus dat muzikale van.’
Wie weet wat daar nog van komt. Onlangs
reed ze met twee vriendinnen naar een markt
in het noorden van het eiland, radio op flink
volume en hard meeblèren. Toen ze de auto
parkeerde, zong ze nog even door. ‘Een man
stapte op me af en vroeg of ik professioneel
zangeres was. Hij ging een plaat produceren
met een bekende dj en vroeg of ik mee wilde
doen. Ik begon te giebelen en antwoordde:
Okay, if that’s gonna make you happy. “No, we’re
gonna make yóu happy,” antwoordde hij. Bleken
het de producenten van Steve Aoki, een grote
Japanse dj uit LA. Ze wilden me die woensdag
in de studio, maar ik moest naar Nederland
voor Lees verjaardag. Dit keer ging dat geintje
niet door, maar het lot kan dus raar lopen op
Ibiza.’ Tokyo here she comes. —
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