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Gina Brandt staart naar haar gestorven vader onder voile en beseft dat hij hen 

achterlaat met onopgeloste raadsels. Ze besluit op zoek te gaan naar de 

verborgen geschiedenis van de man die haar vader was. Duivelsklauw maakt de 

lezer deelgenoot van een bizarre familiegeschiedenis, de eenzame worsteling 

van een man die is grootgebracht tussen twee culturen en normen en waarden 

die wankelen en haaks op elkaar staan.  
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‘Ik heb eerst de verhaallijn uitgebroed, daarna volgde een periode van 

research. Zo heb ik alle plaatsen uit het boek bezocht, ben ik in archieven 

gedoken, heb ik met experts op het gebied van WO II gesproken, maar ook met 

mensen die in wijken wonen waar het verhaal zich afspeelt, ik heb geput uit 

mijn eigen kennis rondom de Romacultuur, tradities en gebruiken en ga zo 

maar door. Na de onderzoeksfase ga ik schrijven, lezen, schrappen, 

herschrijven net zo lang tot er een eerste versie ligt. Er volgen verschillende 

versies voor het manuscript uiteindelijk redactieklaar is. Het laatste stadium, de 

eindredactie, vergelijk ik weleens met diamantslijpen.’ Felicita Vos over 

Duivelsklauw: 

 

Waar gaat Duivelsklauw over?  

Duivelsklauw is het verhaal van een man die zijn leven lang een buitenstaander 

is gebleven en zijn geheimen krampachtig probeerde af te schermen voor zijn 

omgeving. Heina Brandt wordt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 

geboren uit een huwelijk tussen een Roma moeder en een Nederlandse vader. 

Zijn tirannieke en opportunistische vader speelt een dubbelrol gedurende de 

Duitse bezetting. Manipulatie, list en bedrog vieren hoogtij in het gezin waarin 

zowel vader, moeder als kinderen figureren als merkwaardige personages. De 

vrouw wordt gedwongen haar culturele identiteit te verloochenen. Toch 

lardeert ze de opvoeding van haar kinderen met de tradities van de 

Romacultuur en leert zij hun de ongeschreven regels die in haar wereld zo 

belangrijk zijn. Na de oorlog wordt de vader als politiek delinquent veroordeelt 

en weet het gezin ternauwernood de bittere armoede te overleven. Als de 

vader terugkeert uit de gevangenis, besluit hij met zijn gezin naar Duitsland te 
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emigreren. Een leven in Nederland is voor Heina Brandt een reddingslijn die 

hem wordt toegeworpen. Hij trouwt, krijgt kinderen, studeert, verkrijgt 

maatschappelijk, succes en aanzien en probeert de schaduwen uit zijn verleden 

te bannen, maar wordt langzaam maar zeker ingehaald door spoken uit het 

verleden. Hij verliest zijn grip op het leven, raakt aan de drank en wordt 

uiteindelijk nog net op tijd gered door de dood die hem voor gezichtsverlies 

behoedt.  

 

Hoe belandde deze familiegeschiedenis bij jou? 

De geschiedenis van de familie Brandt leefde al lange tijd in mij. Het verhaal is 

deels autobiografisch. Zo is mijn eigen vader bijvoorbeeld ook gestorven aan 

een hersentumor. Mijn vader stierf net als Heina Brandt een grote dood, maar 

verzette zich er hevig tegen. Dat gegeven gecombineerd met een opvoeding 

gelardeerd met de culturele rijkdom, tradities en gebruiken van de 

Romacultuur die door mijn eigen vader overigens ook ontkend werd voor de 

buitenwereld, en het feit dat ik geen antwoord kreeg op vragen en 

geconfronteerd werd met de onmogelijkheden om geschiedenissen te 

achterhalen liet het verhaal in mij ontwaken.  

 

Wat grijpt jou het meeste aan in dit verhaal? 

Ik denk dat ik het meest aangrijpend vind dat de personages uit Duivelsklauw 

zich niet vrij hebben kunnen ontplooien. Ze mochten niet zichzelf zijn. De 

onderdrukking van het wezen van de karakters, het “anders” zijn, het feit dat 

ze in levens belanden die niet bij hen horen. Het zoeken naar geluk, rijkdom, 

bevrijding, naar Utopia, dat niet vinden en dan anderen in de mislukking 

meeslepen. En ook de kracht, kwetsbaarheid en tragiek van verschillende 

personages.  

 

Wat is voor jou het leukste onderdeel van het schrijfproces: research, het 

schrijven zelf, of het schaven misschien? 

Ik ben van nature erg nieuwsgierig naar de wereld om me heen en datgene wat 

de mens beweegt. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik me iedere keer weer 

vol enthousiasme in het onderzoek stort. Bovendien brengt het me nogal eens 

op ongewone plaatsen en in entourages die normaal gesproken voor 



buitenstaanders gesloten blijven. Maar het uitbroeden, het schrijven en 

daarmee scheppen van werelden vind ik ook heerlijk om te doen. 

 

Als je moest kiezen: non-fictie of fictie? 

Poeh, best een lastige vraag. Maar ik denk dat het schrijven van een roman mij 

meer vrijheid geeft. 

  

Wat is het hoogst haalbare voor jou als schrijver; verfilming, vertaling, 

literaire prijs, of iets anders? 

Een literaire prijs zou fantastisch zijn. Het is toch een erkenning voor je werk. 

Een vertaling of een verfilming zou ik ook geweldig vinden. Ik las ooit dat 

Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez door werkelijk iedereen 

en in alle lagen van de bevolking gelezen werd. Taxichauffeurs namen het 

bijvoorbeeld mee in hun auto en lazen het tijdens het wachten op een 

volgende rit. Dat is denk ik het hoogst haalbare. Dat je een boek schrijft 

waarmee je mensen van alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving weet 

te raken.  

 

Wanneer ben je begonnen met schrijven? 

Ik ben op jonge leeftijd al begonnen met het schrijven van gedichten en 

verhalen. Lezen deed ik ook al op jonge leeftijd. Ik ging iedere woensdagmiddag 

met mijn moeder naar de plaatselijke bibliotheek en sleepte een stapel boeken 

mee naar huis die ik in korte tijd verslond. Voor mij bestond er niets mooiers op 

de wereld dan verdwijnen in een verhaal. Ik weet nog dat ik als meisje van acht 

al toneelstukken schreef en die voor de klas speelde.  

 

Als je niet zou schrijven … 

Dan zou ik via een andere vorm verhalen vertellen. 

 

Waar werk je op dit moment aan? 

Ik werk op dit moment aan een roman die zich in Spanje en Nederland afspeelt. 
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