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Zondag is het Vaderdag.
Voor (groot)vaders die
alles al hebben is een
uitstapje naar het Am-
sterdamse Tropenmuse-
um wellicht een mooie
geste. Op de familieten-
toonstelling Cadeau,
hoezo? leer je alles over
geven in diverse cultu-
ren. Ook zijn er ’royale’
giften te zien: zoals en-
kele van de 600 poppen
die koningin Juliana in
haar leven cadeau kreeg.

„Elkaar verrassen met
cadeaus is universeel.
Overal ter wereld worden
er geschenken gegeven.
Vaak zijn dat persoonlijke
cadeaus, bijvoorbeeld
bij een geboorte van
een kind of bij een ver-
jaardag. Maar het
kunnen ook religieus
geïnspireerde ge-
schenken zijn, al noemen
we het dan offers aan go-
den of voorouders, of di-
plomatieke giften”, legt
tentoonstellingsmaker Ka-
ren Tessel uit.

Relatiegeschenk
„Waarom geven we el-

kaar graag cadeaus? Het
antwoord zit in het woord
relatiegeschenk. We laten
ermee blijken dat we ver-
bonden willen zijn met ie-
mand, hem waarderen,
vertrouwen en het contact
goed willen houden. Kort-
om, cadeaus bestendigen
onze relaties”, vervolgt ze
in de door de Arnhemse
creatieve studio Maison
the Faux feestelijk inge-
richte decors vol bijzonde-
re geschenken. 

Daar zijn ook koninklij-
ke presentjes bij, zoals een

diamanten hanger, die ko-
ning Willem III aan prin-
ses Emma van Waldeck en
Pyrmont gaf kort voordat
ze trouwden. Ze droeg het
kostbare kleinood op haar
bruidsjurk. In de edel-
steen is een portretje uit-
geslepen. Drie keer raden
van wie? „Het is koning
Willem III zelf. Hij liet
hiermee duidelijk weten
dat zijn vrouw nu bij hem
hoorde.”

Leuk en leerzaam is ook
de grote Instagrammable
installatie, waarin je sel-
fies kunt maken tegen een
achtergrond van gestileer-
de kraanvogels – symbolen

van een lang leven en der-
halve toepasselijk voor ca-
deaus – en leert een furos-
hiki knopen. Deze vaak
kleurrijk bedrukte doeken
worden in Japan kunstig
om een cadeautje heen ge-
knoopt. „Als een extra laag
van aandacht”, zegt Tessel. 

In de categorie geloofs-
cadeaus maakt vooral het
voorouderaltaar van de
Chinees-Indonesische fa-
milie Kan indruk. Zij kwa-
men in 1971 naar Neder-
land en verhuisden de gro-
te houten meubelstukken,
compleet met kandelaars,
wierookvaten en zielenta-
bletten mee. Een uniek en-
semble dat tot februari
nog door de familie werd
gebruikt tijdens de viering
van Chinees oudjaar om de
voorouders te bedanken
voor hun goede zorgen met

offergaven. „Geesten hou-
den van zoet”, vertelt me-
vrouw Kan in een video. 

Zoet is ook de mango,
een vrucht die tot 1968 nog
onbekend was in commu-
nistisch China. Mao Ze-
dong kreeg er in dat jaar
een aantal cadeau van Pa-
kistan. Hij at ze niet zelf
op, zo lezen we in een an-
dere deel van de expositie,
maar gaf ze weer door aan
arbeiders, studenten en
soldaten die hem trouw

waren. Zo ontstond er
een ware mango-ma-
nia. Want de gift van
de Grote Leider maak-
te veel indruk. Ieder-
een wilde een mango.

Desnoods van was of plas-
tic. De exotische vrucht
werd zelfs afgedrukt op
pakjes sigaretten of een
beddensprei. 

Bladgoud
Dat niet elk cadeau altijd

even goed in de smaak valt,
daarvan getuigt het ver-
haal van de kostbare ka-
merschermen van de Sho-
gun. De militaire leider
van Japan had in 1853 na-
mens koning Willem III
van Nederland een marine
stoomschip gekregen. Bij
wijze van tegenprestatie
liet hij de beste kunste-
naars van zijn land twintig
paar kamerschermen be-
schilderen op een achter-
grond van bladgoud, twee
complete samoerai-uit-
rustingen met helm en
zwaarden en duizend kost-
bare waaiers maken. 

De subtiele boodschap
van de waaiers – ’laat onze
vriendschap zich breed
ontvouwen’ – werd door
Willem III niet goed ver-
staan. Teleurgesteld
schonk hij de boel aan di-
verse musea, waarbij en-
kele stuks zelfs met een
Deens museum werden
geruild voor enkele arche-
ologische vondsten. 

P.v.d.V. 

Te zien t/m 5 maart 2023. 

Het geven beleven 

Karen Tessel in het decor van
cadeaus dat Maison the Faux
ontwierp voor de tentoonstel-
ling. FOTO’S MICHEL VAN BERGEN 

Tropenmuseum pakt uit met cadeau-expo

’Van royale giften
tot Mao’s mango’

De heftige ope-
ningsscène waar-
in de zusjes nog
tieners zijn en een
pedofiele man

vermoorden die Callie, de
jongste van de twee, mis-
bruikte voor het maken van
kinderporno, bedacht
Slaughter al in 2019. „Nog
voordat ik het ene boek af
heb, begin ik vaak al aan het
volgende. De lol in mijn
werk is groot en ik barst van
de ideeën. Het kost me nor-
maal gesproken geen moei-
te om elk jaar weer een nieu-
we thriller af te leveren”,
vertelt de Amerikaanse
schrijfster via een Zoom-
verbinding, vanuit haar
huis in Atlanta. 

Trump
„Maar dit jaar was heftig”,

geeft ze toe. „Aanvankelijk
dacht ik dat die hele corona-
crisis met zijn lockdowns en
sociale distantie prima zou
zijn voor mijn werk: lekker
rustig schrijven in mijn hut
in de bergen. Maar hier in
Amerika, zeker toen Donald
Trump nog onze president
was, die het virus niet echt
serieus nam, liep het flink
uit de klauwen.”

„Het zorgsysteem liep

vast. En ik kwam soms nau-
welijks aan schrijven toe. Ik
maakte me grote zorgen om
mijn bejaarde vader. Want
ook in mijn omgeving wer-
den mensen ziek. Mijn zus
kreeg Covid-19 en lag dagen
aan de beademing. De groot-
ouders van goede vrienden
stierven. Net als de broer
van mijn buurman. Inmid-
dels hebben we in de VS al
ruim 600.000 doden te be-
treuren.”

„Heel Atlanta rook boven-
dien naar tequila. Want alle
distilleerderijen gingen in-
eens desinfecterende hand-
gel maken en op de markt
brengen. Het zijn details die
je ook in mijn boek terug-
vindt. Met opzet, want hoe-
wel deze thriller niet over
Covid-19 gaat, wilde ik de
hoofdstukken die in het he-
den spelen wel over ons
vreemde dagelijks leven in
de pandemie beschrijven.
Natuurlijk zullen er straks
tal van geschiedenisboeken
over verschijnen, maar ik
vind het belangrijk dat deze
bizarre tijd ook zijn weer-
slag heeft in romans.”

„Zijn er bij jullie in Neder-
land ook van die types,
meestal mannen, die de su-
permarkt binnen lopen met

een mondkapje dat op half
zeven hangt? Dus onder
hun neus? Ik verbaas me
daar zo over”, zegt ze hoofd-
schuddend. „Weten die lui
niet dat de mond en de neus
met elkaar in verbinding
staan? Ik zei al tegen
mijn vriendin: Is dit
hoe een man ook een
condoom omdoet?
Gelukkig, blijkt uit
recent onderzoek dat
zelfs een milde Covid-be-
smetting al tot erectiepro-
blemen kan leiden. Ik ver-
moed dat dit nieuws voor
veel mannen een mooie sti-
mulans is om dat mondkap-
je dan toch maar goed op te
zetten.”

Trauma
Lachend vervolgt ze:

„Maar zonder gekheid, ik
maak me wel zorgen over de
nabije toekomst. Want trau-
ma’s creëren op langere ter-
mijn altijd weer nieuwe pro-

blemen. Pas over een paar
jaar weten we hoe mensen
werkelijk uit deze crisis zijn
gekomen: kinderen met een
trauma hebben bijvoor-
beeld later meer kans op
diabetes, hartziekten en de-
pressies, en zijn gevoeliger
voor alcoholmisbruik en an-
dere verslavingen. Daarover
schrijf ik natuurlijk ook in
deze thriller.”

„Want waar Leigh en haar
man in een peperduur huis
wonen en hun dochter Mad-
dy veilig naar een particu-
liere school gaat, leidt Callie
– die echt mijn gevoel voor
humor heeft – een margi-
naal bestaan aan de onder-
kant van de samenleving. Zij
heeft niet de luxe om zich
zorgen te kunnen maken
over Covid-19. Als drugsver-
slaafde moet ze al elke dag
overleven”, legt de in janu-

ari vijftig geworden schrijf-
ster uit. „Hoe zwaar dat is,
wil ik beschrijven. Juist om
een vrouw als zij, die vaak
als crimineel of uitschot
wordt gezien, een menselijk
gezicht te geven.”

„Leigh en Callie zijn opge-
groeid in een achterstands-
wijk. Ze werden verwaar-
loosd door hun moeder en
liepen allebei in de armen
van de pedofiel Buddy, op
wiens zoontje zij pasten. Ze
hebben dezelfde verschrik-
kelijke rotjeugd gehad,

maar reageren totaal anders
op die ellende. Waar Leigh
uitgroeide tot een topadvo-
cate die altijd alles onder
controle heeft, is Callie juist
alle grip op haar leven kwijt.
Leigh voelt zich daar schul-
dig over. Het is soms hart-
brekend. En ik begrijp dat.
Ik heb bij mijn zus gezien
hoe afschuwelijk een drugs-
verslaving is.”

Geweld
Slaughter schrijft vaak en

expliciet over geweld, voor-
al ook tegen vrouwen. „Als je
dat niet prettig vind om te
lezen, even goede vrienden,
maar dan zijn mijn boeken
niets voor jou. Ik vind het
belangrijk om er geen doek-
jes om te winden. Vrouwen-
haat, mishandeling, huise-
lijk geweld en femicide, ko-
men wereldwijd op grote

schaal voor. Het is
belangrijk om dat
te benoemen. Ook
dit weet ik helaas
uit eigen erva-
ring.”

Ze zucht: „Mijn oma werd
mishandeld door mijn opa.
Elke week had ze wel een
blauw oog, tand door de lip,
gekneusde arm of gebroken
pols. Wij zeiden niets. We
maakten in de familie hoog-
uit grapjes dat ze zo onhan-
dig was. Clumsy granny!
Achteraf heb ik daar zo’n
spijt van. Zwijgen en doen
alsof er niets aan de hand is,
daarmee help je het slacht-
offer niet. Nooit. Je speelt er
alleen de dader mee in de
kaart.”
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Slaughter
vond het
coronajaar
heftig: 
„Mijn zus
werd getrof-
fen door
Covid-19.”
FOTO 
HARPER 
COLLINS
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Verhalen die onder je huid kruipen. Misdaadkoningin Karin Slaughter is er al
20 jaar een absolute meester in. In haar nieuwste thriller Valse getuige, waar-
in ook de coronapandemie een rol speelt, worden twee zussen – de een is een
succesvolle advocate, de ander een heroïneverslaafde – onverwacht met een
duister geheim uit hun traumatische verleden geconfronteerd. „Ik weet waar-
over ik schrijf, ook mijn zus kampte met een drugsverslaving.”

’Heel Atlanta rook
naar tequila’

door 
Paola 

van de
Velde 
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Franca Treur, bejubel-
de auteur van de roman
Dorsvloer vol confetti,
over een Zeeuws meisje
in een diepreligieuze
mannengemeenschap,
zoekt het de laatste jaren
in het ’kleine’. In frag-
mentarische observaties
schetste ze in X & Y,
Slapend rijk en Regie-
aanwijzingen voor de
liefde de schermutselin-
gen tussen man en
vrouw, het worstelen
met carrière, kinderen
en identiteit. Ook De golf
is een literaire mini-soap.

Einddertigers Bruno,
schrijver, en Loes, acade-
mica, wonen samen met
zoontje Ollie op woon-
schip De Woutje. ’Jij
krijgt je boot’, had Loes
bedongen, ’maar dan wil
ik een kind’. En in deze
situatie bevindt het jonge
stel zich nu, polderend
tussen ’samen zijn’ en
’ik-gerichte’ wensen.

Coronatijd
Het is coronatijd, de

tweede golf is in aan-
tocht, en Bruno bereidt
zich op het ergste voor.
Op een schip waant hij
zich veilig tegen virussen
en klimaatverandering:
als de waterspiegel
stijgt, zijn zij tenminste
veilig. Loes daarentegen,
houdt zich bezig met
haar online lessen en een
interessante Surinaamse
studente.

Doordat Bruno in zijn

WAT: feuilleton 
WIE: Franca Treur

’De golf’

debuutroman vrouwen
uit Suriname ’wild’ heeft
genoemd, krijgt hij het
predicaat ’seksist’ opge-
plakt, en die van ’oriënta-
list’, de benaming van
iemand die op een stere-
otiepe manier denkt over
culturen anders dan de
westerse. En daarvoor
moet hij van Loes naar
een psycholoog.

De golf is de actualiteit
in een notendop, ironisch
van toon en met geestige
observaties. „Je verleden
koekt aan als kaarsvet
op een wijnfles.” (…) „Er
moet gepulkt worden”,
zegt Bruno tegen zijn
behandelaar. Tegelijker-
tijd heeft het boekje –
eigenlijk een feuilleton –
nauwelijks een plot.
Bruno, geveld door coro-
na, schikt zich na zijn
ziekenhuisopname braaf
in zijn lot. ’Ook op het
IJsselmeer kan het stor-
men’, is zijn credo op-
eens.

Verwende, navelsta-
rende dertigers. Franca
Treur zet haar generatie
opnieuw vrolijk te kijk.
Nu aan de slag met het
’grotere’ werk.

Lies Schut

Zaterdag 19 juni is het
precies een jaar geleden
dat Carlos Ruiz Zafón
stierf na een ziekbed van
ruim 2,5 jaar. De Spaanse
schrijver, die wereldfaam
verwierf met zijn bestsel-
ler De schaduw van de
wind, het eerste deel van
het betoverende vierluik
Het kerkhof der vergeten
boeken, werd slechts 55
jaar. Vandaag verschijnt
een postume groet aan de
trouwe lezers van zijn
hand: de verhalenbundel
Stad der nevelen. 

Eerbetoon
De auteur had al eerder

plannen om een elftal
verhalen te bundelen,
waarvan sommige al eer-
der verschenen, andere

nog ongepubliceerd wa-
ren. Door zijn ziekte - Ruiz
Zafón leed aan kanker -
kwam het er niet van. De
uitgever brengt het boek-
werk daarom nu als eer-
betoon aan hem uit. Voor
zijn vele fans is het een
allerlaatste kans om zich
opnieuw onder te dompe-
len in zijn fantasmagorisch
universum. En ze zullen
niet teleurgesteld worden. 

De elf verhalen roepen
geheel en al de mysterieu-
ze, dromerige sfeer op
van zijn veelgeprezen
romans. Al in de eerste
vertelling, getiteld Blanca
en het afscheid, duikt
David Martín op, de jonge
broodschrijver die we
kennen uit Het spel van de
engel. Blanca blijkt een
kalverliefde van hem te
zijn die van de ’schone
schooier’ op 8-jarige leef-
tijd een ware verhalenver-
teller maakte. 

Ook de ontstaansge-
schiedenis van de mythi-

sche bibliotheek die zich
als een doolhof onder de
stad Barcelona uitstrekt
krijgt meer vorm en kleur
in Roos van vuur. Een
sprookjesachtig verhaal,
dat Constantinopel en
Barcelona verbindt door
een magische flacon met
drakenbloed en uit de
doeken doet hoe het ont-
werp voor dit magisch
labyrint vol boeken zijn

weg naar de Catalaanse
stad vond. 

Barokke taalgebruik
Het is heerlijk om je te

laven aan het bloemrijke,
barokke taalgebruik van
Zafón. Het is duidelijk dat
ook in zijn aderen ’de wijn
van het verhaal’ vloeide,
zoals hij in De vorst van de
Parnassus zo fraai aan
Cervantes, die schepper
van Don Quichot de la
Mancha toeschrijft. 

Speciaal voor de Neder-
landse lezers is er een
fraaie toegift: het uit tien
korte hoofdstukken be-
staande Inferno, een ge-
romantiseerd verslag van
de aanslagen op de Twin
Towers in New York op
9/11, vol compassie met de
slachtoffers, dat even
journalistiek als literair is
en onder je huid kruipt:
probeer het maar eens
droog te houden tijdens
het lezen. Onmogelijk. 

P.v.d.V.

WAT: verhalenbundel
WIE: Carlos Ruiz Zafón
UITGEVERIJ: Signatuur

’Stad der nevelen’
EEN POSTUME GROET AAN DE LEZER 


