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NIEUWS

Naar Coetzees nieuwe roman De kinderjaren van Jezus werd 
reikhalzend uitgekeken. Meteen na verschijnen werd het 
boek opgepikt door de pers en unaniem geprezen. ‘J.M. 
Coetzee is niet zomaar een auteur maar een schrijvende ma-
giër.’ (de Volks krant ★★★★) Het boek werd direct de hoog ste 
nieuwe binnenkomer in de Bestsel ler 60 van de cpnb. 

prijzen en nominaties 

Saskia Goldschmidt werd met De hormoon-
fabriek genomineerd voor de Libris Litera-
tuur Prijs en getipt in De Wereld Draait Door. 

Zola Jackson van Gilles Leroy staat op de 
longlist van de Europese Literatuurprijs 2013, 
en Mendelssohn op het dak van Jiří Weil won de 
publieksprijs van De Groene Waterman. 

Gerbrand Bakker is met de Engelse ver-
taling van De omweg genomineerd voor de 
Independent Foreign Fiction Prize. 

Uitgevers Eva Cossée en Christoph Buch-
wald ontvingen in februari de Friend of Je-Friend of Je-
rusalem Awardrusalem Award tijdens de Jerusalem Inter-
national Book Fair. Deze prijs wordt elke 
twee jaar toegekend aan een uitgever die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
internationale boekenvak. De uitgevers 
van Cossee zijn de eerste Nederlandse uit-
gevers die de prestigieuze prijs kregen.

nieuwste roman 
j.m. coetzee juichend 
ontvangen
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schrijf je in voor de 

nieuwsbrief van 

uitgeverij cossee op 

www.cossee.com 

en volg ons op

  facebook.com/cossee

  twitter.com/uitgcossee

NIEUWS

gerbrand bakkers boven is het stil verfilmd

Boven is het stil is verfi lmd door regisseur Nanouk Leopold 
met o.a. Jeroen Willems, Henri Garcin, Wim Opbrouck en 
Martijn Lakemeier. Het was de openingsfi lm van het Pano-
rama-programma tijdens de Berlinale, het grootste fi lmfes-
tival ter wereld en kreeg daar lovende kritieken.

bernhard schlink 

naar nederland

In september 2013 gaat de verfi lming 
van Bernhard Schlinks roman Het eerste 
weekend in première. Ter gelegenheid 
van deze fi lm zal de auteur een bezoek 
aan Nederland brengen. In de fi lm spe-
len onder anderen Sebastian Koch, Syl-
vester Groth en Katja Riemann. 

• De fi lm gaat vanaf 25 april 2013 

in roulatie in Nederland

• Voorpremière in Vlissingen en 

Terneuzen op 9 en 10 april bij 

Film by the Sea

• Filmeditie (isbn 978 90 5936 393 9) 

verschijnt april 2013

‘Het boek is van de eerste tot de laatste blad zijde overtui-
gend. Het is prachtig geschreven, ingetogen en helder. De 
auteur blinkt uit in dialogen, Helmers innerlijke stem als 
verteller komt perfect tot leven. Niets en niemand is voor-
spelbaar, en toch blijft iedereen geloofwaardig.’ 

– juryrapport impac award

‘De beelden spreken boekdelen.’ – trouw

‘Aangrijpende, ingetogen por tret kunst, op gelui sterd door 
het prach tige acteerwerk van Jeroen Willems.’ 

– hollywood reporter

‘Een verpletterend optreden van Jeroen Willems.’ – variety



Britta Böhler

De beslissing
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Drie vragen aan 

Britta Böhler

Hoe kwam de beslissing tot stand om deze roman te schrijven?
Ik heb me vaak afgevraagd hoe het moet zijn geweest om in Nazi-Duits-
land te hebben geleefd en welke keuzemogelijkheden mensen toen heb-
ben gehad. Daarnaast worstelde ik met de vraag wat het betekent om 
als Duitse in het buitenland te leven. In het leven van Thomas Mann, 
een van mijn favoriete Duitse schrijvers, komen beide onderwerpen sa-
men. Datgene waarover Mann zwijgt in zijn dagboeken, heb ik zelf in-
gevuld.

Wat is voor jou het universele thema dat elke lezer zal aanspreken? 
Thomas Mann moet een keuze maken tussen twee opties, publiekelijk 
afstand doen van het Hitlerregime of zwijgen en zich afzijdig houden 
van de Duitse politiek. Elk keuze heeft negatieve consequenties. Het 
gaat uiteindelijk om de morele vraag naar ‘goed’ en ‘fout’, en er is geen 
eenvoudige oplossing.

Als advocaat moet je je in de meest uiteenlopende karakters inleven. In 
hoeverre verschilt  het schrijven van een pleidooi met het schrijven van 
een roman?
Een goede advocaat houdt een objectieve blik op zijn cliënt en hij mag 
niet te veel in de huid van de cliënt kruipen. Als schrijver moet je dat 
juist wel doen, je moet je verplaatsen in je personages, hoe meer hoe 
beter.©
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britta böhler (Freiburg, 1960) is 

een Nederlandse advocate van Duitse 

afkomst. Ze studeerde rechten, fi losofi e 

en politieke wetenschappen, en speelde 

een rol in enkele van de meest spraak-

makende rechtszaken van de afgelopen 

decennia. Böhler verdedigde o.a. 

pkk-leider Öcalan, de moordenaar van 

Pim Fortuyn en leden van de Hofstad-

groep. Ook trad zij op voor Ayaan Hirsi 

Ali. Van 2007 tot 2011 was Böhler lid van 

de Eerste Kamer, en sinds 2012 is ze 

bijzonder hoogleraar in de advocatuur 

aan de Universiteit van Amsterdam. 

In 2003 was zij te gast in Zomergasten. 

Samen met Rodney Bolt schreef zij 

onder het pseudoniem Britta Bolt de 

thriller Heldhaftig, waarin de auteurs 

‘subtiel de problemen van vandaag 

blootleggen’ (Vrij Nederland). 
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Schrijft Thomas Mann een pittige aanklacht tegen 

het naziregime in de Zwitserse krant? De Nobelprijs-

winnaar aarzelt of hij een open brief moet publiceren, 

en daar heeft hij all e redenen voor.

 promotie

• Auteursinterviews in dag- en weekbladen

• Optredens in boekhandels

• Speciale brief voor pers en boekhandels

• Boekenleggers

• Leesexemplaar

• World Rights Cossee

www.debeslissing.nl
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roman

isbn 978 90 5936 431 8 | nur 301 

gebonden | 12,5 x 20 cm 

ca. 176 blz | ca. €18,90

verschijnt augustus 2013

9 789059 364318

Britta Böhler De beslissing

Zürich, 1936. Wat een teleurstelling, de 
hoofdredacteur was er niet! Hij moest zijn 
open brief aan diens assistent overhandi-
gen. Als Thomas Mann het gebouw van 
de Neue Zürcher Zeitung verlaat, beginnen 
ernstige twijfels hem te plagen. Was zijn 
aanklacht niet te onbezonnen, te voor-
barig? Wat als die brief verkeerd uitpakt? 

Zijn boeken zullen verboden en misschien zelfs ver-
brand worden, de Gestapo zal zijn Joodse uitgever 
in Berlijn nog meer onder druk zetten, zijn huis in 
München zorgvuldig doorzoeken en manuscripten 
en zijn archief in beslag nemen. 

Vrienden hebben hem al gewaarschuwd om in 
gods  naam niet terug te keren uit zijn Zwitserse bal-
lingschap. Het gevaar dat de nazi’s hem oppakken en 
verhoren is te groot, hun woede over zijn essay over 
Richard Wagner mateloos. 

De Nobelprijswinnaar wordt verscheurd door 
angsten en twijfels. Hij heeft al weken niets meer ge-
schreven, zijn inkomsten uit Duitsland zijn onzeker. 
Zijn kinderen Klaus en Erika zetten hem onder druk 
om zich eindelijk uit te spreken tegen de nazi’s. Hoe 
langer hij over zijn situatie nadenkt, hoe meer hij be-
seft dat hij voor een keuze tussen twee kwaden staat. 
Linksom of rechtsom – hij moet een beslissing ne-
men. Ook al zijn de consequenties voor hem, zijn fa-
milie en vooral zijn werk onvoorspelbaar.



Francesca Melandri Eva slaapt

F R A N C E S C A  M E L A N D R I

E V A  S L A A P T
R O M A N

COSSEE

ELLE: Boek van het jaar

9 789059 364325

roman

Oorspronkelijke titel Eva dorme

Vertaald door A. Habers

isbn 978 90 5936 432 5 | nur 302

paperback | 13,6 x 21,5 cm | 384 blz

€12,50 | verschijnt mei 2013

Midprice-editie

De grote Italiaanse liefdesroman 

van Francesca Melandri nu in 

midprice-editie

‘Achter de liefdesgeschiedenis en de 

familie drama’s ontvouwt zich het 

panorama van de macht, van vooroor-

delen en de wanhopige onafhankelijk-

heidsstrijd van de Zuid-Tirolers.’ 

– la repubblica

‘Eva slaapt is een sterke roman over 

een haast onmogelijke liefde, verzoe-

ning en over een intens verlangen 

naar iets dat je nooit hebt gehad. Een 

prachtige debuut roman.’ – italië.nl 

‘Een fraai gecomponeerd boek, het 

beste voorbeeld van wat we nu “de 

Europese roman” kunnen noemen.’

 – nrc handelsblad

12,503
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Waarom blijft een vader niet op afstand van zijn 

terroristische zoon, en waarom blijft een vrouw solidair met 

haar gewelddadige echtgenoot? In haar nieuwe roman vertelt 

Francesca Melandri over de hoofd- en zijpaden van trouw 

en liefde en gaat ze op betoverende manier in op het fenomeen 

dat emoties niet onvermijdelijk veranderen, als 

de geliefde persoon verandert.

Francesca Melandri

Hoger dan de zee
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francesca melandri (Rome, 1964) 

schrijft scenario’s voor fi lms en maakt 

documentaires die onder andere werden 

getoond op het idfa. Eva slaapt, haar 

romandebuut, werd met zes literaire 

prijzen bekroond en is een succes in 

Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

 Hoger dan de zee, de langverwachte op -

 volger van Eva slaapt, is in Italië en Duits -

land enthousiast onthaald en werd geno -

mineerd voor de Premio Campiello 2012. 

 promotie

• Boekenleggers

• Leesexemplaar 

• Hernieuwde aandacht voor Eva slaapt 

door midprice-editie

Haar debuut Eva slaapt werd door ELLE tot Boek 

van het jaar benoemd. Nu is Francesca Melandri terug 

met een Italiaanse liefdesgeschiedenis, geschreven 

met de intensiteit van Niccolò Ammaniti, Margaret 

Mazzantini en Paolo Giordano. 
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‘Centraal in de roman staan de gevoelens 
van de verwanten van de gevangenen, maar 
zonder dat het sentimenteel wordt. Met 
Paolo geeft Melandri de literatuur een stem 
die maar zelden voorkomt.’ 

– frankfurter allgemeine zeitung

‘Het is een bijzondere gave om zó over 
de liefde en het gebrek eraan te kunnen 
schrijven. Ongeëvenaard in onze literatuur.’ 
– corriere della sera
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roman

Oorspronkelijke titel Più alto del mare

Vertaald door Jan van der Haar 

isbn 978 90 5936 433 2 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 176 blz

ca. €18,90 | verschijnt mei 2013

9 789059 364332

In 1979 bezoeken Luisa en Paolo op een berucht ge-
vangeniseiland voor de Italiaanse kust hun familie-
leden. Luisa bezoekt haar man, tweevoudig moor-
denaar, Paolo bezoekt zijn zoon, lid van de linkse 
terreurgroep Rode Brigades. Het idyllische eiland, 
waar het altijd naar zout en vijgen ruikt, is zwaar be-
waakt. De bezoeken in de extra beveiligde afdeling 
zijn gelimiteerd en staan onder streng toezicht. 

Luisa heeft een grote zak ravioli meegenomen, omdat 
haar man daardoor misschien makkelijker in contact 
zou komen met andere gevangenen. De pasta wordt 
geconfi squeerd. Paolo en zijn zoon zitten meestal 
zwijgend tegenover elkaar, beiden op zoek naar de 
juiste woorden. 

Een opkomende storm dwingt het tweetal de 
nacht op het eiland door te brengen. De gevangenis-
directeur wil hen streng in de gaten houden. Als de 
bewaker Nitti hen bij hem thuis ontvangt, neemt 
het verhaal voor iedereen een verrassende wending. 

Tegen de achtergrond van de tumultueuze jaren 
van het terrorisme onderzoekt Frances ca Melandri 
wat mensen ertoe brengt hun liefde en mededogen 
te kunnen tonen – of juist niet. 

Francesca Melandri Hoger dan de zee

‘Dit literaire meesterwerk is een verleiding 

voor alle zintuigen en behoort defi nitief tot 

de meest betoverende en indrukwekkende 

romans van dit jaar.’ – il giornale
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roman

Oorspronkelijke titel Ajeen erech: ahava

Vertaald door Hilde Pach

isbn 978 90 5936 181 2 | nur 302 | gebonden

15 x 23 cm | 560 blz | €12,50 | 1 juli t/m 

30 septem ber 2013 van €26,90 voor €12,50

www.davidgrossman.nl

9 789059 361812

Prijsactie in de 
zomer maanden 

juli, augustus 
en september: 

van €26,90 voor 

€12,50!

David Grossmann Zie: liefde

‘Een van de beste boeken ooit 

geschreven.’ 

– jonathan safran foer

Zie: liefde wordt beschouwd als 

één van de grote boeken van de 

twintigste eeuw. Reden genoeg 

om de ontroerende en toch 

ook komische roman opnieuw 

onder de aandacht te brengen. 

12,503
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eric schneider (Batavia, 1934) is 

acteur, regisseur, toneelschrijver en 

beeldend kunstenaar. Hij werd geboren 

in Nederlands-Indië en kwam in 1946 

met zijn ouders en broers naar Neder-

land. Zijn oudere broer Carel zou later 

gaan schrijven onder het pseudoniem 

F. Springer.

 Schneider speelde onder andere in de 

succesvolle tv-serie Stellenbosch en in de 

theaterbewerking van Sándor Márais 

Gloed, en hij vertolkte de rol van Prins 

Bernhard in Bernhard, schavuit van 

Oranje en in Beatrix, Oranje onder vuur. 

Hij speelde in totaal 165 rollen en wordt 

door critici de éminence gris van het 

Nederlandse toneel genoemd.

 In 2013 staat hij samen met zijn zoon 

Beau (bekend van Goede tijden, slechte 

tijden) in het theater. In 2014 gaat het 

toneelstuk Moesson in première,  dat 

gebaseerd is op het verhaal van Een 

tropische herinnering. 
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 promotie

• Optredens in boekhandels

• Interviews in dag- en weekbladen

• Toneelbewerking in 2014

• Najaar 2013 met zoon Beau in het theater

• Leesexemplaar

• World Rights Cossee

Het debuut van een van de laatste ooggetuigen 

van Nederlands-Indië: Eric Schneiders Een tropische 

herinnering doet denken aan het beste werk van 

Hella S. Haasse.
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9 789059 364349

Eric Schneider Een tropische herinnering

Elke vijf jaar komen de diplomaat Ferdy 
Aronius, zijn moeder en haar ex-minnaar 
bij elkaar om de bombardementen op 
Hiroshima en Nagasaki te ‘vieren’. De ver-
woestende bommen maakten een einde 
aan de jappenkampen in Nederlands-
Indië, en betekenden tegelijkertijd het 
einde van een koloniaal tijdperk. 

In Hotel Hoogduin wordt het drietal tijdens  het di-
ner bediend door Boelie Kamidjojo. De oude Mees 
Stork worstelt met de herinneringen die ‘de beige 
man’ in hem oproept en blijft hem bevelen toe-
schreeuwen, die de zwijgzame Boelie schijnbaar on-
aangedaan opvolgt. 

Naarmate de avond vordert, neemt de eerlijkheid 
van het gezelschap toe. Voor het eerst komt de 
schokkende waarheid over het gewelddadige verle-
den van Nederlands-Indië op tafel en praat Ferdy 
over zijn jong overleden broer. In Een tropische herin-
nering worden gebeurtenissen opgehaald die het he-
den nog steeds blijken te bepalen. 

isbn 978 90 5936 434 9 | nur 301

gebonden | 12,5 x 20 cm | 176 blz

€18,90 | verschijnt augustus 2013



roman

Oospronkelijke titel The Dark Room

Vertaling Mea Flothuis

isbn 978 90 5936 441 7 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz

€12,50 | verschijnt april 2013

9 789059 364417

Rachel Seiffert verwerkte in Lore de ervaring 
van haar op dat moment elfjarige moeder en 
haar tante, die beiden na de capitulatie in de 
zomer van 1945 door het gedemoraliseerde 
en verwoeste nazi-Duitsland trokken. Met de 
roman kwam ze op de shortlist van zowel de 
Booker Prize als de Orange Prize.

Nu is de roman verfi lmd en weer raken ve-
len in de ban van dit ongewoon krachtig en 
sensueel vertelde verhaal. Arnon Grunberg 
schreef in de Volkskrant: ‘We kijken naar de 
wereld door de ogen van daders en hun kin-
deren. Zonder onze kennis van nu, dus zon-
der de voorgeschreven afschuw. Lore is zeer 
de moeite waard.’

Rachel Seiffert Lore

 promotie

• Auteursbezoek op 7 mei i.s.m. het Goethe Institut

• Leesexemplaar

• Filmtrailer beschikbaar voor websites

rachel seiffert (Oxford, 1971) debuteerde in 

2001 met The Dark Room. Zij werkt nu aan de 

roman Hands Across the Water. Door het tijdschrift 

Granta werd ze uitgeroepen tot een van de Best 

Young British Novelists. Ze woonde lange tijd in 

Berlijn en woont nu in Londen met haar gezin. 

‘Sprookjesachtige road movie.’ 
– de volkskrant 

‘Een sensuele fi lm over een meisje 
dat haar seksualiteit ontdekt.’

 – nrc handelsblad 

‘Prachtig!’ – de telegraaf 
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beste boekhandelaar,

In de toekomst willen wij u de kans geven om suggesties te 

doen over wat er uitgegeven wordt. Wat is úw favoriete zo-

merboek? Wat is die ene titel die niet lever baar of zelfs nooit 

vertaald is, waarvan u denkt dat die een plek in elke vakan-

tiekoffer verdient? Welke titel zou u meenemen naar een 

onbewoond eiland? E-mail uw wensen en tips naar Casper 

Beekman (beekman@cossee.com) en wellicht staat uw keuze 

in onze volgende zomeraanbieding. 

Het zomerboek

Gekozen door de 
boekhandel!

In de zomer van 2013 publiceert Uitgeverij Cossee een wens van de 

boekhandel: in de wandelgangen van de beurzen hoorden we dat 

verschillende boekhandelaren Ten huwelijk van John Berger graag 

opnieuw uitgegeven zou willen zien.
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‘Ten huwelijk is een in zulk ritmisch, poëtisch proza 

geschreven boek, dat het mag doorgaan voor literaire 

muziek. Bovendien is het de krachtigste uiting van 

hoop en verdriet die sinds lang in druk is verschenen.’

– de volkskrant

 promotie

• Leesexemplaar

• Acties met de boekhandel

• Gekozen door de boekhandel

john berger (Londen, 1926) schrijft 

romans, verhalen en essays. Zijn roman 

G. is bekroond met de Booker Prize. 

Zijn internationale doorbraak kwam 

met het boek en de gelijknamige 

televisieserie Anders zien (1974) over 

de magie van de klassieke kunst. Daarna 

publiceerde hij onder andere de wereld -

wijd ver taalde romans Het varken aarde 

(1980), de trilogie De vrucht van hun 

arbeid (1998) en het essay Waarom naar 

dieren kijken (Cossee 2012). Berger won 

in 2009 de Golden pen Award en 

ontving in 2011 voor zijn oeuvre de 

Groeneveldprijs.

‘Het is weer bewezen: John Berger is een van de grote, de heel grote 

verhalenvertellers.’ – the guardian
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9 789059 364356

roman

Oorspronkelijke titel To the Wedding

Vertaald door Sjaak Commandeur

isbn 978 90 5936 435 6 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 192 blz

€19,90 | verschijnt juni 2013

In Gorino aan de Italiaanse kust gaat 
Ninons bruiloft plaatsvinden. De vader 
van de bruid komt met zijn zware motor 
over de Alpen. Haar moeder reist per bus 
uit Bratislava. De Italiaanse bruidegom 
Gino heeft alles tot in het kleinste detail 
voorbereid om er een onvergetelijk hu-
welijksfeest van te maken. 

Ninon is ziek en weet dat  ze niet lang meer te leven 
heeft. Gino weet dat ook, maar hij is zo heilig over-
tuigd van zijn liefde dat hij het huwelijk ondanks 
haar ziekte – of juist daardoor – groots wil vieren.

Op de bruiloft laten Ninon en Gino zich in een 
roes van levensvreugde meeslepen. Het bruidspaar 
danst een avond en een nacht lang. Een huwelijks-
nacht waarin alle dreiging uit hun leven verdwijnt.

John Berger Ten huwelijk

‘Met Ten huwelijk heeft John Berger een 

groots, treurig en teder boek geschreven, 

een meeslepende roman van saamhorigheid 

en compassie, die op de een of andere manier 

over de dood triomfeert. Waar ter wereld ik 

ook zal zijn, ik weet dat ik dit boek bij me 

zal dragen.’ 

– michael ondaatje over ten huwelijk



2013 is het jaar waarin de afschaffi ng van de slavernij in Nederland in 

1863 wordt herdacht. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar verschijnt 

het opzienbarende verslag van de opstand op het slavenschip Meermin 

voor de Zuid-Afrikaanse kust in 1766.

Spanning, actie, onderhandelingen en moord. De opstand op het slaven  schip 

Meermin leest als een roman, maar is bovenal 

een uitstekend gedocumenteerd 

verslag van een van de meest 

intrigerende gebeurtenissen 

uit de geschiedenis 

van de VOC.
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Dan Sleigh & Piet Westra

De opstand op 
het slavenschip Meermin
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‘Dit boek is geschreven door woordkunstenaars, die de oudste en meest betrouw-

bare bronnen door een bril van objectiviteit en nauwgezetheid hebben gelezen.’ 

– bolander, zuid-afrikaanse krant

 promotie

• Landelijke aandacht voor slavernij-

herdenking rondom 1 juli 2013

• Vele activiteiten, festivals e.d.

• Grote interesse in voc-verleden

• Leesexemplaar

• Persdossier beschikbaar

• World Rights Cossee

dan sleigh (Geelbeksfontein, 1938) is 

een Zuid-Afrikaans historicus, dichter en 

schrijver, gespecialiseerd in de Neder-

landse koloniale geschiedenis. Zijn brede 

oeuvre omvat onder andere het 

succesvolle Stemmen uit zee (2004), 

dat in 2013 opnieuw uitgegeven is. In 2011 

publiceerde hij De lange tocht, waarover 

de Volkskrant schreef: ‘De historische 

roman als genre krijgt nieuw leven 

ingeblazen door Dan Sleigh.’

piet westra (Groningen, 1937),  

oud-directeur van de South African 

Library (tegenwoordig de National 

Library of South Africa, Kaapstad) en is 

uitgever van historische boeken bij 

Africana Publishers. Hij heeft eerder 

onderzoek gedaan naar het koloniale 

verleden, in het bijzonder naar de 

voc-periode aan Kaap de Goede Hoop. 

Zijn boek Slave Trade with Madagascar 

verscheen in 2006. 

‘Dan Sleigh en Piet Westra vertellen het dra-

matische verhaal van de kaping van het voc-

schip Meermin, door slaven die net gekocht 

waren op Madagaskar.’ – die burger
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9 789059 364363

documentaire

Oorspronkelijke titel: Die Aanslag op 

die Slaweskip Meermin 1766

Geïllustreerd

Vertaald door Riet de Jong

isbn 978 90 5936 436 3 | nur 685

paperback | 12,5 x 20 cm | 176 blz 

€19,90 | verschijnt juni 2013

Je inleven in slavenhandelaren die 250 jaar 
geleden op Madagaskar met koningen on-
derhandelden – Sleigh en Westra bezorgen 
hun lezers een onvergetelijke ervaring. We 
zien hoe de bemanning van de Meermin 
praatte, schreef, leefde – en grappen maak-
te, die ze duur kwamen te staan. 

Tegen alle handleidingen en instructies in besloot 
een bemanningslid slaven uit hun boeien te bevrij-
den. Een humane daad in andere tijden, of pure ge-
makzucht? De slaven werden aan het werk gezet. Ze 
moesten ‘assegaaien’ schoonmaken, exotische spe-
ren die de bemanning had buitgemaakt. Het vol-
gende moment was de halve bemanning vermoord, 
en restte de andere helft niets dan fl essenpost over-
boord te gooien in een laatste poging hun levens te 
redden. 

De geschiedenis van het slavenschip Meermin 
wordt vakkundig ontrafeld in dit opzienbarende do-
cument. In de afgelopen decennia zijn er meerdere 
zoektochten ondernomen naar het wrak van het 
voor de kust vergane schip, maar de Meermin is 
nooit gevonden. Nu wordt voor eens en altijd duide-
lijk wat er met het schip is gebeurd. 

Dan Sleigh & Piet Westra

De opstand op het slavenschip Meermin



Geïnspireerd op de geschiedenis van 
haar Joodse familie schreef Ariëlla 
Kornmehl het verhaal van de 
ondergedoken Jet en Misha. 
Uit hun aangrijpende ge-
schiedenis blijktblijkt dat voor 
sommige mensenmensen de oorlog 
pas na 1945 begon. 

Ariëlla Kornmehl

Wat ik moest verzwijgen
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Drie vragen aan Ariëlla Kornmehl
Weet je nog wat de allereerste aanleiding was voor het idee van deze roman?

De allereerste duidelijke aanleiding ontstond bij het opruimen van mijn groot-
moeders woning na haar overlijden. Ik vond haar goed bewaarde vervalste per-
soonsbewijs uit de oorlog. Toen ik haar foto zag met daaronder een onbekende 
naam, wist ik dat ik dit verhaal moest vertellen. 

Wat intrigeerde je het meest aan het verhaal over een kind van een ondergedoken 

Dat een moeder en haar kind gedwongen gescheiden worden van elkaar. De moe-
der moet, om zelf te overleven, een enorm offer brengen. Ze verliest niet alleen haar 
zoon, maar ook zichzelf.  

Waar kwam het verhaal het dichtst bij je famil iegeschiedenis?

Aan het slot van de roman zit een kleindochter aan het sterfbed van haar groot-
moeder. Dat deel beleefde ik zo intens dat ik het in één nacht heb opgeschreven. 

Jet wordt als jonge vrouw misbruikt door haar 

buurman, en krijgt een kind van hem. Ze mag 

haar zoon niet zelf opvoeden en wordt ge-

dwongen hem bij de buren te zien opgroeien. 

Na de oorlog verdwijnt het kind helemaal uit 

haar leven, maar vergeten zal ze hem nooit. 
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De allereerste duidelijke aanleiding ontstond bij het opruimen van mijn groot-
moeders woning na haar overlijden. Ik vond haar goed bewaarde vervalste per-
soonsbewijs uit de oorlog. Toen ik haar foto zag met daaronder een onbekende 
naam, wist ik dat ik dit verhaal moest vertellen.
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Dat een moeder en haar kind gedwongen gescheiden worden van elkaar. De moe-
der moet, om zelf te overleven, een enorm offer brengen. Ze verliest niet alleen haar 
zoon, maar ook zichzelf.  

Waar kwam het verhaal het dichtst bij je famil iegeschiedenis?Waar kwam het verhaal het dichtst bij je famil iegeschiedenis?

Aan het slot van de roman zit een kleindochter aan het sterfbed van haar groot-
moeder. Dat deel beleefde ik zo intens dat ik het in één nacht heb opgeschreven. 

Jet wordt als jonge vrouw misbruikt door haar

buurman, en krijgt een kind van hem. Ze mag 

haar zoon niet zelf opvoeden en wordt ge-

dwongen hem bij de buren te zien opgroeien. 

Na de oorlog verdwijnt het kind helemaal uit 

haar leven, maar vergeten zal ze hem nooit. 
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‘Toen mijn grootmoeder overleed, dacht ik: nu zien 

wij de laatste overlevenden, de laatste vertellers uit-

sterven. Een diepe noodzaak drong zich aan mij op 

om iets van haar oorlogservaring op te schrijven.’

 promotie

• Auteursinterviews in dag- en 

weekbladen

• Optredens in boekhandels

• Activiteiten met leesclubs

• Leesclubvragen op www.cossee.com 

• Boekenleggers

• Leesexemplaar 

• World Rights Cossee

ariëlla kornmehl (Amsterdam, 1975) 

studeerde fi losofi e en woont in Amster-

dam. Haar roman De vlindermaand 

(2005) werd met veel lof onthaald en in 

het Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, 

Turks en Italiaans vertaald. Haar novelle 

De familie Goldwasser (2007) gaat in 2014 

als opera in première. Een stille moeder 

(2009) werd bekroond met de Boek-

delenprijs 2011 voor het beste leesclub-

boek en is inmiddels in Duitse vertaling 

verschenen. 
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9 789059 364370

roman

isbn 978 90 5936 437 0 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz

ca. €18,90 | verschijnt september 2013

Wanneer tijdens de Tweede Wereldoor-
log steeds meer verhalen de ronde begin-
nen te doen van opgepakte en gedepor-
teerde Joden in Amsterdam besluiten Sal 
Plessner en zijn vrouw hun huis uit voor-
zorg te verlaten. Hun dochter Jet sturen 
ze naar een vriend in Haarlem, om onder 
te duiken en rustiger tijden af te wachten. 

Als klein kind hoorde Ariëlla Kornmehl de verhalen 
van haar grootmoeder, die als meisje na de oorlog 
naar het Centraal Station van Amsterdam ging op 
zoek naar terugkomende familieleden. Maar nie-
mand kwam terug. Wanneer Kornmehl later zelf op 
dat station kwam, werd ook zij altijd door een ge-
voel van groot verlies overvallen. 

Ze besefte dat het verleden een onuitwisbare in-
druk achterlaat. Mensen die elkaar moesten verla-
ten in de oorlog, kwamen lang niet altijd weer terug 
bij elkaar. 

Wat ik moest verzwijgen onderzoekt hoe het voor 
een moeder geweest moet zijn om je eigen kind op 
te geven om zelf te kunnen overleven. En wat kwam 
er van de kinderen terecht die gedwongen achterge-
laten werden? Hoe leefbaar is het leven als je je ach-
tergrond amper kent, of sterker nog, als je die kent 
maar je ervoor schaamt? 

Geïnspireerd door de verhalen van een vorige ge-
neratie schreef Ariëlla Kornmehl een roman over 
schuld, over bescherming, en over liefde die niet ge-
uit kan worden.

Ariëlla Kornmehl Wat ik moest verzwijgen
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‘Even indrukwekkend als 
In ongenade.’ – nrc handelsblad

roman

Oorspronkelijke titel Waiting for the Barbarians 

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 389 2 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 240 blz

€12,50 | reeds verschenen

roman

Oorspronkelijke titel Slow Man

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 390 8 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 288 blz

€12,50 | reeds verschenen

‘Het beste boek van de afgelopen 
tien jaar.’ – arnon grunberg in 

de volkskrant

Midprice-edities van J.M. Coetzee in nieuwe uitgave

j.m. coetzee (Kaapstad, 1940) ontving twee keer de Booker Prize en kreeg voor zijn 

oeuvre de Nobelprijs. Zijn nieuwste roman De kinderjaren van Jezus (2013) werd vol 

lof ontvangen. De roman werd wereldwijd als eerste in Nederland gepubliceerd, maar 

krijgt nu ook internationaal lovende reacties. Meer over Coetzee in de biografi e van 

J.C. Kannemeyer, J.M. Coetzee. Een schrijversleven (2012).©
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roman

Oorspronkelijke titel Life & Times of Michael K

Vertaald door Peter Bergsma 

isbn 978 90 5936 439 4 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 224 blz. 

€12,50 | verschijnt juni 2013

roman

Oorspronkelijke titel In the Heart of the Country

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 438 7 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 224 blz

€12,50 | verschijnt juni 2013

In de debuutroman van Coetzee woont 
Magda in een afgelegen boerderij waar ze 
de eenzaamheid én de schoonheid van haar 
omgeving onderkent. Ze woont er samen 
met haar vader en een aantal bedienden. 

De situatie escaleert als haar vader een jon-
ge zwarte minnares neemt en Magda zich uit-
gestoten voelt. 

In deze roman waarin Coetzee expliciet over 
zijn vaderland schrijft, raakt Michael K ver-
zeild in een oorlog die zijn begrip te boven 
gaat. Het is een grimmig meesterwerk, waarin 
de onschuld zegeviert.

Met Wereld en wandel van Michael K won 
Coetzee de prestigieuze Booker Prize, die hij 
later ook voor In ongenade zou ontvangen. 

‘J.M. Coetzee is een schrijvende magiër.’ – de Volkskrant

9 789059 364387 9 789059 364394
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Verschijningskalender
J.M. Coetzee – De kinderjaren van Jezus

J.M. Coetzee – Langzame man, midprice

J.M. Coetzee – Wachten op de barbaren, midprice

Hans Croiset – Lente in Praag

David Grossman – Jij bent mijn mes

Grimbert Rost van Tonningen – Het juiste moment

Bruno Apitz – Naakt onder wolven

Barbara Beuys – Leven met de vijand

Gerbrand Bakker – Boven is het stil, fi lmeditie

Rachel Seiffert – Lore, fi lmeditie

Hélène Gelèns – applaus vanuit het donker

Francesca Melandri – Eva slaapt, midprice

Francesca Melandri – Hoger dan de zee

Dato Turashvili – Weg uit de USSR

John Berger – Ten huwelijk

J.M. Coetzee – In het hart van het land, midprice

J.M. Coetzee – Wereld en wandel van Michael K, midprice

Dan Sleigh & Piet Westra – De opstand op het sla venschip 

Meermin

David Grossman, Zie: liefde, zomeractie

Britta Böhler – De beslissing

De literaire kattenkalender 2014

Eric Schneider – Een tropische herinnering

Ariëlla Kornmehl – Wat ik moest verzwijgen

zojuist 

verschenen

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September
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Boekhandel  Datum 

Plaats  Ordernr. 

aantal isbn titel auteur korting prijs

uitgeverij cossee Bestellijst Zomer 2013

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee t.a.v. Casper Beekman, beekman@cossee.com

Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. Fax 020-5289912

 978 90 5936 431 8  De beslissing            Britta Böhler          € 18,90

 978 90 5936 432 5  Eva slaapt, midprice         Francesca Melandri       € 12,50

 978 90 5936 433 2  Hoger dan de zee          Francesca Melandri       € 18,90

 978 90 5936 181 2  Zie: liefde, zomeractie         David Grossman         € 12,50

 978 90 5936 434 9  Een tropische herinnering      Eric Schneider          € 18,90

 97890 5936 441 7  Lore, fi lmeditie            Rachel Seiffert          € 12,50

 978 90 5936 435 6  Ten huwelijk            John Berger           € 19,90

 978 90 5936 436 3  De opstand op het slavenschip

              Meermin              Dan Sleigh & Piet Westra     € 19,90

 978 90 5936 437 0  Wat ik moest verzwijgen       Ariëlla Kornmehl        € 18,90

 978 90 5936 438 7  In het hart van het land, midprice   J.M. Coetzee           € 12,50

 978 90 5936 439 4  Wereld en wandel

              van Michael K, midprice        J.M. Coetzee           € 12,50

              recent verschenen

 978 90 5936 394 6  Naakt onder wolven         Bruno Apitz           € 29,90

 978 90 5936 398 4  De waarheid is een vrouw en 

              andere hedendaagse mythes     Jan Baeke e.a.          € 16,90

 978 90 5936 393 9  Boven is het stil, fi lmeditie       Gerbrand Bakker        € 12,50

 978 90 5936 397 7  Leven met de vijand         Barbara Beuys          € 24,90

 978 90 5936 388 5  De kinderjaren van Jezus       J.M. Coetzee           € 19,90

 978 90 5936 389 2  Wachten op de barbaren, midprice   J.M. Coetzee           € 12,50

 978 90 5936 390 8  Langzame man, midprice       J.M. Coetzee           € 12,50

 978 90 5936 391 5  Lente in Praag            Hans Croiset          € 19,90

 978 90 5936 396 0  applaus vanuit het donker      Hélène Gelèns          € 16,90

 978 90 5936 369 4  De hormoonfabriek         Saskia Goldschmidt       € 18,90

 978 90 5936 399 1  Jij bent mijn mes           David Grossman         € 19,90

 978 90 5936 345 8  Zola Jackson             Gilles Leroy           € 18,90

 978 90 5936 241 3  Het juiste moment          Grimbert Rost van Tonningen  € 18,90

 978 90 5936 392 2  Weg uit de USSR           Dato Turashvili         € 18,90

 978 90 5936 375 5  Mendelssohn op het dak       Jiří Weil             € 19,90
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Uitgeverij Cossee bv

Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam

Postbus 15548
1001 NA Amsterdam

Tel  +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail  info@cossee.com
www.cossee.com

Distributie Nederland
Centraal Boekhuis, Culemborg

Vertegenwoordiging Nederland
Casper Beekman
Tel  +31 (0)6 524 460 72
E-mail  beekman@cossee.com

Verkoop binnendienst
Laurens Molegraaf
Tel  +31 (0)20 528 99 11
E-mail  molegraaf@cossee.com

Promotie en publiciteit Nederland
Eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
Tel  +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail  bouman@cossee.com

Verkoop & promotie & distributie België
Uitgeverij Van Halewyck
Diestsesteenweg 71a
3010 Leuven
Tel  +32 (0)16 35 33 06
Fax +32 (0)16 35 33 07

Perscontacten België
Elien Delaere
Tel  +32 (0)16 35 93 10
E-mail  elien@vanhalewyck.be

Vertegenwoordiging België
Linda Vandermeulen
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