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AMSTERDAM – Het CPNB ontvangt
binnenkort een unieke verzame-
ling stukken en artikelen over de
Boekenweek. Dankzij de onstuit-
bare verzamelwoede van Herman
Arnolds uit Oss worden op 11
april duizenden knipsels bij het
CPNB-kantoor aan de Heren-
gracht in Amsterdam bezorgd, te-
zamen liefst 27 meter.
Directeur Eppo van Nispen tot Se-
venaar van de stichting Collectie-
ve Propaganda van het Nederland-
se Boek noemt de ’Collectie Ar-

nolds’ een achtste wereldwonder,
waarmee zijn instituut bijzonder
gelukkig is. „Een uniek levens-
werk van een even unieke man.”
Arnolds liet aan het BoekBlad we-
ten dat het besluit zijn levens-
werk over te dragen niet eenvou-
dig was.
Hij bedankte meteen de schare
meelezers en -knippers die hem
35 jaar lang bijstonden. Zij verza-
melden alles over de Boekenweek,
de Kinderboekenweek, de maand
van het Spannende Boek en alle

andere activiteiten van het CPNB.
Arnolds is door zijn verzameling
een bekende man in de boekenwe-
reld. Hij schreef onder meer een
boek over zijn geliefde onder-
werp: De vijftig Boekenweekge-
schenken, uit 1985.
Hoewel Arnolds geen auteur is,
ontvangt hij jaarlijks een uitnodi-
ging voor het traditionele boeken-
bal.
Zijn verzameling overtreft zelfs
de collectie van de organisatie
van de Boekenweek.

AMSTERDAM – Het Scheepvaartmu-
seum in Amsterdam exposeert
vanaf 1 april een collectie zeldza-
me eeuwenoude atlassen die zel-
den aan het publiek worden ge-
toond. Te zien zijn onder meer de
vroegst gedrukte afbeeldingen
van Amerika, kort na de ontdek-
king in 1492, kaarten van
Oost-Azië en gedetailleerde kaar-
ten van Nederland.
De kaarten en atlassen, gemaakt
tussen 1482 en 1665, zijn rijk gede-
coreerd. De kostbare atlassen wor-

den in speciale klimaatkasten ten-
toongesteld. Bezoekers kunnen
daarom maar één pagina zien.
Van negentien atlassen zijn de pa-
gina’s gedigitaliseerd, waardoor
bezoekers ze op schermen van
het begin tot het einde kunnen
’doorbladeren’.
De ontwikkeling van de cartogra-
fie nam vanaf de zestiende eeuw
een enorme sprong. Ontdekkings-
reizen brachten in hoog tempo
nieuwe informatie over onbeken-
de gebieden.

door Hans Gulpen

ARNHEM – ‘Mijn vader stierf, zoals
het genoemd wordt, een grote
dood.’
Die zin schoot Felicita Vos mid-
den in de nacht, ergens in 2007, te
binnen. Het werd uiteindelijk de
eerste zin van Duivelsklauw, waar-
mee de Arnhemse deze week als
romanschrijver debuteert.
Vos (42) is het kind van een Ro-
ma-vader en een Nederlandse
moeder. Haar gemengde afkomst
speelt in haar werk een prominen-
te rol. Dat was al zo in Blauwe ha-
ren, zwarte ogen (2008), een docu-
mentair werk waarin Vos de cul-
tuur van Sinti en Roma van bin-
nenuit belicht.
Ook in Duivelsklauw worden we
door Vos de wereld van de Roma
binnengeleid, nu via een fictieve
familiegeschiedenis, die zich uit-
strekt over drie generaties, waarin
Roma zich met Nederlanders heb-
ben vermengd. De jonge vrouw
Gina gaat op zoek naar het verle-

den van haar zojuist overleden va-
der, die geboren werd uit een hu-
welijk tussen een Roma-moeder
en een Nederlandse vader. Hij
heeft zijn leven lang geworsteld
met schaduwen die hem al sinds
zijn jeugd achtervolgen. De spo-
ren leiden terug naar een tirannie-
ke grootvader die heulde met de
Duitsers, een oma die gedwongen
werd haar ‘zigeuner’-identiteit te
verloochenen en vreemde tantes
die balanceren op het slappe
touw tussen twee culturen.
‘De grote dood’, zo leren we uit
Duivelsklauw, is de dood die alle
Roma hopen te sterven. Het is de
dood die je aan ziet komen, die je
de tijd geeft om met jezelf en je
naasten in het reine te komen.
Wie pech heeft, sterft een ‘kleine
dood’, wordt zomaar uit het leven
weggerukt, waardoor de geest
niet tot rust kan komen en onder
de levenden blijft ronddolen.
Vos schreef bijna zes jaar aan de
familiegeschiedenis, die deels au-
tobiografisch is. De vader uit het

boek vertoont gelijkenissen met
haar eigen vader, zegt ze. „Mijn va-
der stierf eenzelfde dood, aan een
hersentumor. En mijn opa heeft
in de oorlog een niet helemaal op-
gehelderde rol gespeeld. Ik heb
daar onderzoek naar gedaan en
met familieleden over gesproken.
Maar de familie is er zwijgzaam
over. In de Roma-cultuur ligt een
taboe op die onderwerpen. Over
oorlog en dood praat men niet.”
Toch, zegt ze, moeten we niet de

fout maken haar boek als een naar
de werkelijkheid getekende fami-
lieroman te zien. „Toen ik met
het verhaal aan de slag ging, heb
ik naar hartenlust uit mijn fanta-
sie geput en mij laten inspireren
door verhalen van anderen.”
Wat heeft Vos willen vertellen?
„De belangrijkste personages in
mijn boek hebben iets gemeen: ze
kunnen niet gedijen in de omstan-
digheden waarin ze door geboor-
te of het lot zijn terechtgekomen.
Ze proberen daaraan te ontsnap-
pen, beginnen een nieuw leven,
maar lopen daarin ook weer vast.
Ze zijn en blijven buitenstaan-
ders in een vijandige wereld, ont-
wikkelen overlevingsmechanis-
mes die voor henzelf en hun om-
geving naar kunnen uitpakken.”
Haar vader, zegt Felicita Vos, ver-
zweeg het liefst zijn Roma-af-
komst. „Hij was er trots op, maar
alleen achter de voordeur. Buiten
de deur werd je erop afgerekend.
Roma hadden en hebben met
veel vooroordelen te maken. Dat

vermindert je kansen en mogelijk-
heden in de maatschappij. Hij
worstelde met zijn identiteit.”
Zijzelf heeft daar niet zo’n last
van. „Ik zie het zo: ik heb het bes-
te meegenomen uit twee werel-
den. Een kind van twee culturen
is als een gesorteerde koekjestrom-
mel: er zitten meerdere smaken
in. Ik heb er een ruimer besef en
een bredere kijk aan overgehou-
den. Ik sta zelfbewust genoeg in
het leven om uit te komen voor
mijn Roma-achtergrond.”
Ze is een auteur met een missie,
zegt ze. „Ik vind het belangrijk
openheid te geven over de Ro-
ma-cultuur. Die is van zichzelf ta-
melijk gesloten. Alleen met ken-
nis kun je vooroordelen en angst
wegnemen. Onder Roma zijn net
zoveel en net zo weinig crimine-
len als onder andere bevolkings-
groepen. Roma zijn gewoon men-
sen van vlees en bloed.”

Felicita Vos, Duivelsklauw, In de Knip-
scheer, 355 blz., !19,50
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