
UITGEVERIJ COSSEE

VOORJAAR 2020



AL VOOR DE FRANKFURTER BUCHMESSE VERKOOP 
VAN VERTAALRECHTEN

Voor de CIA (Cossee International Agency) begon de aanloop naar de Frank-

furter Buchmesse 2019 goed! In de week voorafgaand werden de Duitse ver-

taalrechten van de klassieker De muren vielen om van Henriette Roosenburg 

namelijk al verkocht. Aufbau Verlag, de uitgever van o.a. Hans Fallada en Ar-

nold Zweig, kwam als hoogste bieder uit een veiling. Ook zijn de rechten al 

aan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Italië 

verkocht. Het boek zal in maart 2020 bij Uitgeverij Cossee verschijnen.

HET GEHEIME LEVEN VAN HENRI PICK GENO-
MINEERD VOOR DE EUREGIO LITERATUURPRIJS 
VOOR SCHOLIEREN 2020

De Franse auteur David Foenkinos is voor zijn roman Het geheime leven 
van Henri Pick genomineerd voor de Euregio Literatuurprijs voor Scho-

lieren 2020. Deze prijs wordt zowel aan auteurs als aan hun vertalers 

toegekend. Daarnaast is het omslag van Foenkinos’ Lennon genomi-

neerd voor Mooiste Boekomslag 2019.

SCHRIJF JE IN
VOOR DE

NIEUWSBRIEF
VAN UITGEVERIJ

COSSEE OP

WWW.COSSEE.COM

EN VOLG ONS OP

FACEBOOK.COM/COSSEE

TWITTER.COM/UITGCOSSEE

AUTEURSBEZOEK VAN DE ISRAËLISCHE AUTEUR 
AYELET GUNDAR-GOSHEN

Ayelet Gundar-Goshen komt dit voorjaar naar Nederland. Aanleiding 

van haar auteursbezoek is de vertaling van haar roman Leugenaar, die in  

januari 2020 bij Uitgeverij Cossee wordt gepubliceerd. De auteur wordt 

internationaal veel gevraagd door actualiteitenprogramma’s om de  

situatie in Israël toe te lichten. In het najaar van 2019 verbleef ze als  

Writer-in-Residence in Keulen en in Los Angeles.
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Jennifer Nansubuga Makumbi
Kintu

Kintu kijkt verder dan het koloniale verleden. De 
onvergetelijke personages laten stuk voor stuk 
zien hoe het moderne Oeganda net zo goed ge-
vormd is door de prekoloniale geschiedenis; door 
volksverhalen, mythen, conflicten en zoveel meer. 
Met haar bekroonde debuut maakt Jennifer Nan-
subuga Makumbi een indrukwekkende entree in 
de wereldliteratuur. 

‘Toen ik hier in het Westen kwam, zag ik het eenzijdige beeld dat 
de media gaven van Afrika: een bevolking die passief zat te wachten 
tot het Westen te hulp zou schieten. Ik dacht: welk Oeganda is dat? 
[...] In Kintu oordeel ik niet, ik laat gewoon zien hoe het was. Nu de  
Oegandezen dit hebben gelezen, zijn ze stil en geschokt. Soms 
komt er iemand naar me toe, die zegt: “Je verhaal klopt, maar waar-
om graaf je het verleden op? We hebben ons ontwikkeld, we zijn 
niet meer zo.” Door Kintu beginnen de Oegandezen zich weer din-
gen te herinneren.’ – Jennifer Nansubuga Makumbi in Het Parool 
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 d
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‘Met een roman die inventief van opzet is en mees-
terlijk in uitvoering, doet Jennifer Nansubuga  
Makumbi voor de Oegandese literatuur wat  
Chinua Achebe deed voor de Nigeriaanse lite-
ratuur. Een belangrijk en heel erg goed boek.’  
– The Guardian
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Jennifer Nansubuga Makumbi (Kampala, Oeganda) 

schrijft romans en korte verhalen. Ze studeerde en 

doceerde Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze in 

2001 haar studie voortzette in Manchester, Groot-Brit-

tannië. Met Kintu won ze in 2013 het Kwani Manu script 

Project en in 2018 de Windham-Campbell Prize.

   Kintu wordt bejubeld als dé grote Oegandese roman, 

als een moderne klassieker, en ontving lyrische recen-

sies in zowel Oeganda alsook in de Verenigde Staten 

en Groot-Brittannië. Zo is Makumbi verkozen tot een 

van de interessantste BAME-schrijvers (Black, Asian 

and Minority Ethnic) door dichter Jackie Kay in samen-

werking met de International Literature Showcase en 

het National Centre for Writing. In januari 2019 trad 

Makumbi op als gastspreker bij het Winternachtenfesti-

val als onderdeel van het programma ‘Imagine Africa is 

the Future’. Naar aanleiding van dit bezoek verschenen 

al grote interviews met haar in het NRC Handelsblad 

en Het Parool en een prachtige bespreking in de Volks-

krant.

   Jennifer Nansubuga Makumbi woont in Manchester, 

waar ze Creatief schrijven doceert aan de universiteit, 

en werkt momenteel aan haar tweede roman. 

Jennifer Nansubuga Makumbi           Kintu 

Met een mengeling van Oegandese orale verteltradities, 

volksverhalen, mythen en bijbelse elementen brengt Ma-

kumbi een bijzonder kleurrijke cast van per so nages tot le-

ven. Zij doet met dit nietsontziende werk voor de Oegandese 

literatuur wat Chinua Achebe voor de Nigeriaanse literatuur 

heeft gedaan: een genuanceerd beeld schetsen van haar land 

van herkomst.

   Kintu Kidda, een machtige Bugandese stamhouder, gaat in 

1750 op reis om trouw te zweren aan de nieuwe koning. Het 

noodlot slaat echter toe als hij zijn ongehoorzame adoptie-

zoon een te harde klap verkoopt, waaraan die overlijdt. Wan-

neer de biologische vader hierachter komt ontketent hij een 

vloek die Kintu’s clan nog generaties lang zal blijven achter-

volgen. 

   Bij zonsopgang, op maandag 5 januari 2004, wordt een van 

de nazaten, Kamu Kintu, door raadsleden afgevoerd. Terwijl 

ze samen over de stoffige wegen van Kampala lopen vraagt 

hij hun waarom ze hem boeien en als een dief meenemen. 

Met deze woorden bezegelt hij onbedoeld zijn lot. De stad 

– tot dat moment nog half in slaap – wordt wakker. Als een 

echo verspreidt het woord ‘dief ’ zich onder de menigte van 

landlopers, dakloze kinderen en marktverkopers – een me-

nigte die al haar ontevredenheid en woede op Kamu Kintu  

afreageert. De vloek doet zijn werk.

   Zo begint een groots en meeslepend epos. In dit verhaal 

over een clan en een natie verweeft Jennifer Nansu buga Ma-

kumbi de levens van Kintu’s afstammelingen door de jaren 

heen. Zij hebben, hoe verschillend hun verhalen ook zijn, 

één ding gemeen: de strijd om los te breken van hun gedeel-

de verleden en zich te verzoenen met de moderne wereld. De 

met vele prijzen bekroonde roman  is nu al een klassieker. 

P R O M O T I E

• Auteursbezoek met veel media-aandacht

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Perfect leesclubboek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel kintu

vertaald door josephine ruitenberg

isbn 978 90 5936 900 9 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 424 blz. 
ca. € 23,99 | verschijnt maart 2020
e-isbn 978 90 5936 907 8 | ca. € 9,99

‘Kintu is een grote roman die in een specifieke plaats en cultuur is ontstaan maar  
een wereldwijde aantrekkingskracht heeft.’ – de Volkskrant 

‘Kintu bruist van de energie en wemelt  
van gedenkwaardige personages.’ 
– Sunday Times Best Books of the Year 

‘Magistraal!’ 
– The New York Review of Books

‘Een meesterwerk, een absolute parel.  
Dé grote Oegandese roman waarvan  
je niet wist dat je erop wachtte.’ 
– The New Inquiry Ook verkrijgbaar

als e-book
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David Grossman
Het leven speelt met mij

De allesomvattende liefde van Eva Panić voor haar 
man brengt haar ertoe om zijn goede naam tegen 
elke prijs te willen verdedigen. Zelfs als dat be-
tekent dat zij opgesloten wordt en haar zesjarige 
dochter achter moet laten. David Grossman ba-
seert Het leven speelt met mij op dit bijzondere 
verhaal van een onverzettelijke vrouw. Een onver-
getelijke roman over een onmogelijke keuze. 

‘Een auteur een meesterverteller noemen is een  
cliché. In het geval van David Grossman is het ook 
een onbetwistbare waarheid.’ – De Morgen 

‘Ze mogen de Nobelprijs-champagne zo langzamer - 
hand wel koud zetten voor David Grossman.’  
– NRC Handelsblad
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David Grossman (Jeruzalem, 1954) brak internatio-

naal door met zijn roman Zie: liefde (1990). Zijn werk   

omvat behalve essays, kinderboeken en een toneelstuk   

voornamelijk romans. Uit de tijd vallen  (2011) werd 

meer dere malen  voor toneel bewerkt. Hij won diverse 

literaire prijzen, waaronder de Prix Médicis Étranger, de 

Vredesprijs van de Duitse Boekhandel en de Geschwis-

ter Scholl-Preis. Zijn roman Komt een paard de kroeg 

binnen  (2015)  won de prestigieuze Man Booker Inter-

national Prize en werd wereldwijd jubelend ontvangen. 

Daarna verschenen de essaybundel Leven en schrijven 

in tijden van oorlog (2016), de roman Het duel (2016) en 

in de Broekzakbibliotheek Nacht in Jeruzalem (2018). 

David Grossman           Het leven speelt met mij 

Vera groeit op in een welgesteld Joods gezin, maar valt voor 

Miloš, een arme Servische dorpeling. Samen beleven ze een 

grootse liefde, versterkt door een misschien nog wel grotere 

toewijding aan hun geloof in het communisme en een recht-

vaardige wereld. Ze nemen deel aan de partizanenstrijd tegen 

de nazi’s en aan het eind van de oorlog wordt hun dochter 

Nina geboren.

   Na conflicten tussen Tito en Stalin wordt Miloš onverwacht 

gearresteerd als verrader. Gedesillusioneerd pleegt hij zelf-

moord in zijn cel. Vera wordt opgepakt en voor een onmo-

gelijke keuze gesteld: Miloš als verrader erkennen en vrijuit 

gaan, of zelf in een kamp belanden. Vera’s liefde voor Miloš 

gaat boven alles en zij kiest voor hem. Op Goli Otok, een kaal 

eiland voor de kust, wordt zij drie jaar lang vastgehouden en 

gemarteld. Haar zesjarige dochtertje blijft alleen achter.

   Vera’s keuze zou nog generaties lang doorwerken. Op haar 

negentigste verjaardag stellen haar dochter en kleindochter 

voor met Vera naar Goli Otok af te reizen om erachter te ko-

men onder welke omstandigheden zij haar dochter destijds 

in de steek liet. De reis legt de meest tegenstrijdige emoties 

bloot – angst, liefde en barmhartigheid – die het weefsel van 

een familie voor altijd kunnen veranderen.

   Het leven speelt met mij laat zien hoe en waarom wij soms 

tot de meest onmogelijke beslissingen worden gedreven. 

Grossman beschrijft als geen ander hoe trouw en politieke 

ideologie de kern van een gezin kunnen raken en de grens 

tussen standvastigheid en verraad vervaagt.

P R O M O T I E

• Auteursbezoek met veel media-aandacht

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Perfect leesclubboek

• Zie voor documentaire over Eva Panić’ leven:  

   ‘Eva’ op https://www.youtube.com/watch?v=Erw-lDi93-Y

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel iti hachajiem  
mesacheek harbee

vertaald door ruben verhasselt

isbn 978 90 5936 905 4 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 328 blz. 
ca. €24,99 | verschijnt mei 2020

e-isbn 978 90 5936 906 1 | ca. € 9,99

‘Grossmans zinnen zijn helder en beeldend, ze vloeien als bronwater. Laag na laag  
pellen ze het pantser van een personage – tot de essentie bloot komt te liggen.’  
– De Standaard

‘Verlies, vlucht en verdwijning zijn leidende thema’s in Grossman’s werk, maar niet eerder kreeg 
het zo’n wrange uitwerking als in dit boek. Tussen alle grimmige gein en ongein laat de schrijver 
een prachtig en pijnlijk portret groeien van een getekend man.’ – Trouw over Komt een paard de 
kroeg binnen

Ook verkrijgbaar
als e-book
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isbn 978 90 5936 571 1
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Catherine Poulain
De fruitplukkers

‘Poulain schrijft over de illusie van vrijheid, ze  
beschrijft drankgebruik en geweld. Maar de over-
weldigende aantrekkingskracht van dit boek zit in 
de ademloze dialogen, in de precieze en directe 
stijl die de menselijke ziel ogenblikkelijk bloot 
lijkt te leggen.’ – La Vie 

‘Er is in de literatuur niets vergelijkbaars te  
vinden.’ – Le Figaro

Genomineerd voor de Prix Médicis

Boekenweekthema
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Catherine Poulain (Barr, 1960) werkte en woonde  

over de hele wereld – in een haven op IJsland, als bar-

medewerker in Hong Kong en als landarbeider in de 

Provence en de Alpen. Op 57-jarige leeftijd debuteerde 

ze met Open zee, een roman gebaseerd op haar eigen 

herinneringen, over een twintigjarige Française die 

haar thuis achter zich laat en gaat werken op een vis-

sersboot in Alaska. Het boek won acht prijzen in Frank-

rijk, is in twaalf talen vertaald en werd ook in Nederland 

en Vlaanderen vol lof ontvangen. In haar tweede roman, 

De fruitplukkers, schrijft ze met dezelfde scherpe en 

nietsontziende pen, ditmaal over seizoenarbeiders in de 

snikhete Provence. Inmiddels woont ze op het Franse 

platteland, waar ze naast het schrijven ook werkt als 

schaapsherder en wijnbouwer.

Catherine Poulain           De fruitplukkers

Zij reizen, met de seizoenen mee, van dorp naar dorp. Zij 

plukken en oogsten in het voorjaar asperges en aardbeien, 

in de zomer meloenen, lindebloesem, lavendel, fruit en drui-

ven en rond kerst olijven en kaki’s. Het zijn vooral mannen, 

verloren en zoekend, die dat zware werk doen en ze worden 

door de plaatselijke bevolking met de nek aangekeken en uit-

gebuit door hun werkgevers. Wanneer een vrouw meedoet bij 

de oogst leidt dat altijd tot ophef in de ploeg, of na het werk 

in de kroeg.

   Rosalinde heeft dit leven bewust gekozen. Een leven aan de 

rand van de maatschappij, tussen de opdringerige mannen, 

maar altijd buiten, in de onverschillige en prachtige natuur. 

Ze denkt veiligheid te vinden bij haar vriendin Mounia – in 

alles haar tegenpool en misschien wel daardoor een baken 

van liefde en rust. Maar dat blijkt niet meer dan een illusie. 

Wie kan je vertrouwen en waarnaar ben je eigenlijk op zoek?

   Net als in Open zee slaagt Catherine Poulain erin om de 

lezer een onbekende wereld binnen te trekken: die van de 

fruitplukkers in de Provence onder de verzengende zon, met 

snerpende krekels, korte nachten en ongekende geuren. Of 

in de Alpen, in de modder en de kou. De fruitplukkers geeft 

– voor het eerst in de literatuur – een stem aan deze buiten-

staanders die we anders nooit horen. 

   Voor wie schrijvers als John Steinbeck, Upton Sinclair en 

Bruce Chatwin bewondert is De fruitplukkers een ‘must-

read’!

P R O M O T I E

• Boekenweektitel

• Auteursbezoek 

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Perfect leesclubboek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

roman 

oorspronkelijke titel le coeur blanc 
vertaald door prescilla van zoest

isbn 978 90 5936 898 9 | nur 302 
paperback 13,6 x 21,5 cm | ca. 256 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt maart 2020 
e-isbn 978 90 5936 908 5 | ca. € 9,99

isbn 978 90 5936 736 4 

‘Soms is het werk van een andere kunstenaar zo indrukwekkend dat je er zelf vol - 
ledig van blokkeert. Dat gebeurde mij bij Open zee.’ – Maartje Smits in De Groene 
Amsterdammer

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Een rauw boek. De lezer krijgt een kijkje in een wereld die naar andere wetten luistert dan de onze.’ 
– De Nieuwsshow, Radio 1 over Open zee

Boekenweekthema
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Henriette Roosenburg
De muren vielen om

Onderzoeker Sonja van ’t Hof ontdekte het onge-
looflijke verhaal van Henriette Roosenburg, die 
driemaal ter dood werd veroordeeld door de Duit-
sers en meerdere gevangenissen overleefde. In 
tegenstelling tot wat altijd werd beweerd, blijkt 
zij veel meer dan een voetnoot in de vaderlandse 
verzetsgeschiedenis. Ze was in de Tweede Wereld-
oorlog een spil in het verzetsnetwerk. 

‘Here is a book full of utterly unself-conscious  
heroism.’ – The Washington Post

‘It’s an absolute knockout.’ – Viking Publishers, 
1957

‘Henriette Roosenburg, enige jaren geleden als een 
onbekende journaliste naar de Verenigde Staten ver-
trokken, is deze week als een gevierd Amerikaans 
schrijfster met de “Statendam” naar haar vaderland 
teruggekeerd. Tweeëntwintig Nederlandse uitgeve-
rijen hebben gejaagd op het boek dat de jonge  
Nederlandse vrouw Henriette Roosenburg in het 
Engels heeft geschreven.’ – De Volkskrant, 1957

Boekenweekthema
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Henriette Roosenburg (Den Haag, 1916 – Le Poët-

Laval, 1972) was een Nederlandse verzetsstrijder in 

de Tweede Wereldoorlog. Haar rol werd door de jaren 

heen gebagatelliseerd door historici, die al het belang-

rijke verzetswerk op het conto van Roosenburgs man-

nelijke collega’s schreven. Niets is minder waar. Ze was 

al vanaf 1940 als studente betrokken bij het verzet en 

werkte voor Het Parool. Later begeleidde ze tientallen 

vluchtelingen en geallieerde parachutespringers naar 

Brussel. Haar belangrijkste taak was de organisatie 

van de spionagelijn ‘Weg B’ naar Zwitserland. Dat ging 

begin 1944 mis. Roosenburg werd gearresteerd door 

het Duitse leger en driemaal ter dood veroordeeld. Ze 

overleefde op wonderbaarlijke manier haar gevangen-

schap en emigreerde na de bevrijding naar de Verenigde 

Staten. Daar werd ze correspondent voor Time en LIFE. 

Na een artikel in The New Yorker, werd ze gevraagd een 

boek te schrijven over haar terugreis uit Duitsland na de 

Tweede Wereldoorlog. The Walls Came Tumbling Down 

verscheen in 1957. Het werd meteen een bestseller en is 

in de Verenigde Staten nog steeds in druk.

Henriette Roosenburg           De muren vielen om

Eind 1943 zoekt de Nederlandse regering in Londen iemand 

die een militaire spionagelijn naar Zwitserland op kan zetten. 

Ze wijst Henriette ‘Zip’ Roosenburg aan, een jonge vrouw die 

al veel voor het verzet heeft betekend. Tijdens het werk voor 

deze Zwitserse ‘Weg B’ wordt Roosenburg in 1944 gevangen-

genomen door het Duitse leger, dat haar als ‘zeer gevaarlijk’ 

omschrijft. Na een schertsproces wordt ze driemaal ter dood 

veroordeeld. Als de geallieerden oprukken vanuit Normandië 

nemen de Duitsers haar mee naar het oosten. Ze wordt meer-

dere malen overgeplaatst naar andere gevangenissen en ein-

digt in de gevangenis van Waldheim, Oost-Duitsland. Daar 

wachten zij en haar compagnons Joke en Nel hun doodsvon-

nis af. Ze communiceren via liedjes en verdrijven de tijd met 

heimelijke borduurwerkjes, een bezigheid die hun de kracht 

geeft op de been te blijven.

   Vlak voor hun geplande executie gaat er een gerucht door 

de gevangenis: Hitler is dood. De volgende dag nemen de 

Russen de gevangenis over. Ze zijn wantrouwig. Samen met 

Joke, Nel en Dries, een Nederlandse zeeman, bereidt Roosen-

burg een vlucht voor. Over de adembenemende terugreis die 

volgde, dwars door de Russische linies en het geruïneerde 

Duitsland, schreef ze De muren vielen om. 

   Hoe overleef je zonder eten, geld, papieren of hulp? Wie 

kun je vertrouwen in een land waar het naziregime net ge-

vallen is? Roosenburg beschrijft ontroerend maar zonder op-

smuk de ongelooflijke vlucht: de grote nasleep van de oorlog, 

de plunderende en verkrachtende Russische soldaten, en een 

tocht die met een gestolen boot ingezet wordt, terug naar een 

bevrijd land.

P R O M O T I E

• Boekenweektitel

• Veel persaandacht vanwege 75 jaar bevrijding

• Met een uitgebreid nawoord over Roosenburgs imposante verzetsleven door Sonja van ’t Hof

• Sonja van ’t Hof beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers 

• Cossee World Rights

memoires 

oorspronkelijke titel the walls came  
tumbling down

volledig herziene vertaling  
van wim hora adema 
inclusief afbeeldingen

met nawoord van sonja van ‘t hof 

isbn 978 90 5936 897 2 | nur 320  
paperback met flappen | 13,6 x 21,5 cm 
ca. 320 blz. | ca. € 22,99 | verschijnt maart 2020 
e-isbn 978 90 5936 909 2 | ca. € 9,99

‘De vrouwelijke Bridge on the River Kwai.’ – actrice Jan Sterling

Ook verkrijgbaar
als e-book

Boekenweekthema
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J.M. Coetzee 
De foto’s van Jongensjaren

‘De onlangs ontdekte foto’s, gemaakt door deze 
Nobelprijslaureaat, onthullen een Zuid-Afrikaanse 
adolescentie gevormd door kunst en de apartheid.’ 
– The New York Times

Wat een ontdekking! In 2014, 
jaren nadat J.M. Coetzee naar 
Adelaide, Australië verhuisd 
was, verkocht hij pas zijn huis 
in Kaapstad, Zuid-Afrika. Op 
de zolder van zijn voormalige 
huis ontdekten de nieuwe be-
woners een vergeten bruine 
koffer en een grote kartonnen 
doos. Deze bevatten niet alleen 
een complete set aan dokamate-
riaal, maar ook een uitgebreid 
fotografisch archief van oude 
afdrukken en negatieven uit 
Coetzees jeugd, die nooit eer-
der het daglicht hadden gezien.

9  F E B R U A R I  2 0 2 0  •  J . M .  C O E TZ E E  8 0  J AA R 9  F E B R U A R I  2 0 2 0  •  J . M .  C O E TZ E E  8 0  J AA R
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J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft romans, essays 

en verhalen. Hij ontving twee keer de Man Booker Pri-

ze, voor zijn romans Wereld en wandel van Michael K 

en In ongenade. In 2003 kreeg hij voor zijn oeuvre de  

Nobelprijs. Humo riep Coetzee uit tot Grootste Schrij-

ver van Deze Tijd. Coetzee maakte zijn naam als een 

van de grootste hedendaagse schrijvers opnieuw waar 

met zijn in 2019 verschenen verhalenbundel De oude 

vrouw en de katten en De dood van Jezus, het laatste 

deel van Coetzees poëtische en filosofische saga over 

het leven van David. In samenwerking met Hermann 

Wittenberg kwam dit fotoboek met unieke beelden uit 

zijn leven tot stand. 

J. M. Coetzee           De foto’s van Jongensjaren

De foto’s in dit fotoboek (gemaakt met wat J.M. Coetzee zijn 

‘spy-camera’ noemt) dateren uit de laatste twee jaar van zijn 

middelbare schooltijd in de jaren vijftig, toen de familie 

Coetzee van Worcester naar Kaapstad verhuisde. De afbeel-

dingen bieden een kijkje in zijn jeugd, door zijn eigen lens 

vastgelegd. Hij laat ons zijn wereld zien en wat hem toen 

het meest interesseerde: vrienden en leraren op school, cric-

ketwedstrijden, de omgeving van Kaapstad, de voorouder lijke 

Karoo-boerderij en het gezinsleven thuis. Vooral zijn moeder, 

Vera, bleek een favoriet onderwerp. De foto’s zijn fascine-

rend vanwege hun imperfecties en laten zien hoe de jonge 

Coetzee geïnteresseerd was in het documenteren van tijd en 

beweging om op die manier het leven zelf vast te leggen. 

   Op het eerste oog lijken de foto’s scènes uit een alledaags, 

provinciaal leven in de jaren vijftig, maar dankzij hun speels-

heid, directheid en zelfbewustzijn laten de foto’s zich niet 

alleen nostalgisch lezen. Af en toe vangen we een glimp 

op van de sociale werkelijkheid van Kaapstad en de apart-

heid. En voor de lezers van Jongensjaren zijn de foto’s en 

intrigerende visuele kroniek van Coetzees jeugd. Want 

hoewel velen hem kennen als een serieuze en filosofische 

schrijver, zien we hier ook zijn speelse, jongensachtige kant 

en zijn zoektocht naar een eigen identiteit. Schrijven en  

fotografie bieden misschien geen directe en waarheids-

getrouwe versie van de realiteit, maar door de lens van Coet-

zees camera zien we de vluchtige momenten uit een verleden  

dat nu verstild ligt in de emulsies van zijn negatieven. 

P R O M O T I E

• Unieke beelden uit het leven van wereldauteur  

    J.M. Coetzee ter ere van zijn 80e verjaardag

• Fotoboek verschijnt in 2020 wereldwijd

• Foto’s beschikbaar voor expositie

• Social media campagne

• Boekenleggers

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Cossee World Rights

autobiografie/fotoboek 

originele uitgave

reeds aangeboden
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J.M. Coetzee  Wachten op de barbaren

Een bestuurder begint een verhouding met een vrouw uit ‘het rijk van de 
barbaren’, vlak over de grens, en wordt heen en weer geslingerd tussen 
medeplichtigheid, onverschilligheid en verzet. 

Nu succesvol verfilmd met Johnny Depp in de hoofdrol. 

J.M. Coetzee  In ongenade

Coetzees bekendste roman, waarvoor hij in 1999 de Man Booker Prize 
toegekend kreeg. Het verhaal van een affaire van een professor en zijn 
studente, met onverwacht gevolg voor de professor – en de lezers. 
Verfilmd met John Malkovich in de hoofdrol.

J.M. Coetzee  Wereld en wandel van Michael K

In deze roman waarin Coetzee expliciet over zijn Zuid-Afrika schrijft, 
raakt Michael K verzeild 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 Man Booker Prize, 
die hij later ook voor In ongenade zou ontvangen.

J.M. Coetzee  Scènes uit de provincie

De romans  Jongensjaren, Portret van een jongeman en Zomertijd gel-
den als J.M. Coetzees fictieve autobiografie en als centrale delen van zijn 
oeuvre. Op verzoek van de auteur verschenen de drie boeken, aangevuld 
door de auteur, in één band met de titel Scènes uit de provincie.

J.M. Coetzee  IJzeren tijd

Meeslepende roman over een oude vrouw in het Zuid-Afrika van de 
apartheid die uit fatsoen en beschaving gedwongen wordt partij te kie-
zen, voor de zwarte zwerver in haar tuin.

roman
oorspronkelijke titel waiting for the barbarians

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 891 0 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel disgrace

vertaald door joop van helmond

isbn 978 90 5936 892 7 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel life & times of michael k
vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 893 4 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel scenes from provincial life

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 347 2 | nur 302 | paperback | 13,6 x 21,5 cm 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel age of iron  
vertaald door peter bergsma

isbn 978 9 05936 890 3 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm 
€ 15 | reeds verschenen
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Wiel Kusters           Zonder palet
 

Net als de schilder in het titelgedicht die zonder penseel en 

palet, maar met pen en papier in de verte kijkt, tasten wij met 

onze woorden in het duister en treffen daar van alles aan: 

landschappen, verdwenen paden, verkleurde herinneringen, 

puzzelstukken van onszelf. De dichter legt het vast, zo goed 

als hij kan, en daar is er weer een: een werkelijkheid! Anders 

dan we haar dachten te kennen. Nieuwer. Uitgebreider. Ook 

een rijkere werkelijkheid, wanneer de dichter inzoomt op een 

detail. De gedichten in Zonder palet schetsen - in alfabeti-

sche volgorde - een beeld van ons bestaan. Zo zitten wij in 

elkaar.

‘Het gedicht openbaart bij Kusters zowel het mysterie als 

het inzicht. Beelden en associaties worden afgewisseld met 

spitse overdenkingen en milde humor. Het zijn elementen 

die niet alleen garant staan voor een waardevolle lectuur, 

maar die van Kusters ook een bij uitstek publieksvriendelijk 

dichter maken.’ – de Poëziekrant 

Wiel Kusters (Spekholzerheide, 1947) is een vele malen on-

derscheiden dichter. Zijn meest recente boekpublicaties 

zijn  Leesjongen. Verzamelde gedichten 1975 – 2017  (Cos-

see 2017) en samen met fotograaf Frans Welters De witte 

helm (Cossee 2018). Met Benno Barnard en Huub Beurskens 

maakte hij de bloemlezing  Nee, Plato, nee  uit de poëzie 

van W.H. Auden (2009). In 2010 publiceerde hij de biogra-

fie Pierre Kemp. Een leven en in 2014 Mijn versnipperd be-

staan, een bio grafie van Kees Fens.  Momenteel werkt Wiel 

Kusters aan een biografie van Gerrit Kouwenaar.

Zonder palet

 

En alle tubes hebben zich geleegd.

Het doek plakt strakgetrokken aan de wand.

Ik zoek naar kleur in wat hier nog beweegt,

zwart brengt maar een randje wit tot stand.

Het tafelblad waait op en het papier

krijgt poten nu het schrijven plotseling stokt.

Mijn klanken persen adem door een kier

die daaraan geen betekenis ontlokt.

Zo was de droom die mij voor ogen stond.

Hij klaarde op, zo kende ik mij weer.

Ik moest mijzelf niet mengen in de taal,

zij boorde zich in ieder loos verhaal,

in iedere leegte ging zij als een gek tekeer,

vol van zichzelf, bang voor haar wond, mijn mond.

gedichten 

isbn 978 90 5935 896 5 | nur 306 
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 160 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt januari 2020 
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Heike B. Görtemaker
Hitlers hofhouding

Hitlerbiograaf Ian Kershaw geloofde dat er van  
Hitler ‘zonder de politiek weinig of niets over-
blijft’. Hitler biograaf Joachim Fest constateerde 
dat Hitler ‘geen privé leven’ had en volgens Hitler-
biograaf Alan Bullock was de Führer een ‘ontwor-
teld mens’, zonder thuis of familie. Görtemaker 
laat in haar opzienbarende onderzoek zien dat 
deze mythe niets anders is dan geslaagde zelf-
enscenering die het beeld van de ‘eenzame dic-
tator’ na de oorlog duidelijk heeft beïnvloed en 
gevormd. Dit met enorme consequenties voor 
de biografie en de wetenschap, van Joachim Fest 
tot Daniel Goldhagen en, nog belangrijker, voor 
de verwerking van het naziverleden in de Bonds-
republiek en in de DDR.

‘Niemand die met de geschiedenis van de twintig-
ste eeuw bezig is kan om dit boek heen.’ – Focus

75 JAAR 

BEVRIJDING
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Heike B. Görtemaker           Hitlers hofhouding
 

Hitler ging nooit alleen op stap. Altijd moest iemand hem 

begeleiden. Zijn politieke leven en zijn privéleven waren on-

losmakelijk met elkaar verbonden. Historica Heike Görtema-

ker vond in de omvangrijke correspondentie van Rudolf Hess 

– Hitlers privésecretaris en plaatsvervanger – zeldzame in-

kijkjes in de persoonlijke contacten van Hitler. Deze brieven 

en vele andere, deels onbekende documenten laten zien dat 

de mythe van de eenzame, sociaal gestoorde Führer en zijn 

blind gehoorzamende volgelingen pure fictie is. In zijn hof-

houding waren feesten, vleierij en intriges aan de orde van de 

dag. Maar wie behoorden er tot Hitlers vertrouwelingen? En 

wat was hun rol in het grote machtsspel? 

   Hitlers hofhouding vormde zich in München tijdens zijn 

entree in de ‘hogere kringen’. Van pianofabrikant Bechstein 

leerde hij tafelmanieren, bij Siegfried en Winifred Wagner in 

Bayreuth maakte hij kennis met ‘arische’ muziek en ‘Nibe-

lungen-trouw’. Maar de kring van vertrouwelingen beleefde 

door zwartmakerij, jaloezie en zelfs moord vele wissels en 

kende – tot spijt van Eva Braun – ook excentrieke bewonde-

raars zoals de Engelse miljonairsdochter Unity Mitford. 

   Na de oorlog wordt het gezelschap, dat later met Magda 

Goebbels en Margarete Speer op Hitlers beruchte refugium 

Berghof zegevierde, kleiner. Opvallend genoeg vormden deze 

mensen ook na de Untergang nog decennia lang een hechte 

kring. Erger nog: Hitlers hofhouding rechtvaardigde zijn 

‘heldhaftige oorlog tegen het Joodse bolsjewisme’ en vocht 

voor de vrij lating van Hess en Hitlers rijksbouwmeester  

Albert Speer. 

   Heike Görtemaker presenteert met Hitlers hofhouding 

opnieuw een uiterst boeiende en door veel nieuwe bronnen 

sterk onderbouwde studie die het beeld van het nazitijdperk 

en zijn Führer grondig verandert en nuanceert. 

non-fictie 

oorspronkelijke titel hitlers hofstaat

vertaald door jeske nelissen en marianne palm

met 62 afbeeldingen en een uitgebreid  
register met bronnen en verwijzingen 

isbn 978 90 5936 895 8 | nur 320
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 640 blz.
ca. € 45,- | verschijnt april 2020
e-isbn 978 90 5936 910 8 | ca. € 15,99

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Heike B. Görtemaker (1964) studeerde geschiedenis, economie 

en Duitse taal- en letterkunde. Eva Braun. Een leven met 

Hitler (2011) stond direct na verschijnen in Duitsland 

maandenlang hoog op de bestsellerlijst en werd ook 

door de Nederlandse pers juichend ontvangen. 

De filmrechten werden gekocht door Michael 

Simon de Normier, die o.a. de succesvolle 

verfilming van Bernhard Schlinks roman De 

voor lezer produceerde. Hitlers hofhou-

ding (2019) wordt door de Duitse pers 

geprezen als een ‘unieke bijdrage aan 

de demystificatie van Hitler en zijn 

kring van naasten’ en geldt nu al als 

essentiële lectuur onder historici.

P R O M O T I E

• Auteursbezoek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor 

    boekhandel en pers

• Boekenleggers

‘Een bijzondere verrijking voor de literatuur over de Führer, en een nieuwe, overtui-
gende blik op bekende en vooral onbekende feiten.’ – Münstersche Zeitung
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Jacqueline van Maarsen
Anne Frank

Het meisje en de mythe 

Het verhaal van de levenslange vriendschap tussen  
Jacqueline van Maarsen en Anne Frank.

‘Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank is een mooi, in-
getogen levensverhaal. Over de haute couture in 
de jaren dertig, ontsnappen aan deportatie en een 
puberende Anne Frank.’ – NRC Handelsblad

75 JAAR 

BEVRIJDING
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Jacqueline van Maarsen (Amsterdam, 1929) kende 

successen als boekbindster. Ze publiceerde een boek 

over haar vriendschap met Anne Frank, Ik heet Anne, 

zei ze, Anne Frank  (2003), waarover  NRC Handels-

blad  schreef: ‘een mooi ingetogen levensverhaal’ en 

daarna een boek over de mythevorming over Anne na 

de oorlog, De erflaters (2004). Tevens las zij in de serie 

Cossee CD Originals het luisterboek Ik heet Anne, zei 

ze (2007) voor, over het verhaal van hun vriendschap. 

In 2012 ontving ze een Zilveren Griffel voor de jeugd-

editie van het boek.

Jacqueline van Maarsen           Anne Frank
             Het meisje en de mythe

 
Pas vijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog be-

sloot Jacqueline van Maarsen naar buiten te treden met het 

persoonlijke verhaal over haar vriendschap met Anne Frank. 

Jacqueline, en Anne zaten bij elkaar op de middelbare school 

en werden dikke vriendinnen. Zoals het bakvissen betaamt 

deelden zij lief en leed, fietsten samen naar school en kwa-

men dagelijks bij elkaar over de vloer. Ze woonden vlak bij 

elkaar, bij het Merwedeplein in Amsterdam. Toen dook de 

familie Frank onder.

   Na de oorlog kwam Otto Frank het droeve nieuws van de 

dood van zijn vrouw en beide dochters aan de familie Van 

Maarsen vertellen. Otto en Jacqueline hielden nauw contact 

tot aan zijn dood. Daarna bleek Jacqueline dat er in de be-

richtgeving over het leven van haar vriendin mythevorming 

ontstond. Ze besloot haar verhaal op te schrijven en te publi-

ceren. Vertalingen volgden en ze wijdde voortaan haar leven 

aan het geven van onderwijs en voorlichting in Europa en de 

Verenigde Staten over de Holocaust. Zij werd daarvoor on-

der meer bekroond met het Verdienstkreuz van Bundesland 

Nordrhein-Westfalen en de Champion of the Human Spirit 

Award in New York. 

   In Anne Frank. Het meisje en de mythe geeft Jacqueline 

van Maarsen de verhalen door die haar werden verteld tijdens 

de lezingen die ze over de hele wereld gaf. Daarnaast is het 

verhaal van haar vriendschap met Anne opgenomen, zoals 

eerder verteld in Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank. Verhalen 

die we niet mogen vergeten.

P R O M O T I E

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Veel persaandacht vanwege 75 jaar bevrijding

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers 

• Cossee World Rights

non-fictie 

isbn 978 90 5936 902 3 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt april 2020

‘Deze familiegeschiedenis bevat spannender stof dan sommige romans. Als het beeld 
van een tijd verbleekt of door mythes overwoekerd wordt, zijn herinneringen als deze 
onontbeerlijk.’ – Jüdische Allgemeine
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Steffen Radlmaier
Het proces van Neurenberg

‘Een van de meest opwindende, treurige, fantastische en 
spannende teksten van de twintigste eeuw. Een boek dat in 
geen enkel huishouden mag ontbreken.’ – Die Tageszeitung
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Steffen Radlmaier (1954) is chef  

Literatuur & Cultuur van de Nür-

berger Nachrichten. Het proces 

van Neurenberg. Oorlogsmis-

dadigers, sterreporters en het 

eerste internationale gerechts-

hof verscheen in Hans Magnus 

Enzensbergers gerenommeerde 

reeks ‘Die Andere Bibliothek’, 

werd benoemd als ‘Sachbuch des 

Jahres’, en is tot nu toe al vele 

malen herdrukt. 

Steffen Radlmaier            Het proces van Neurenberg
Oorlogsmisdadigers, sterreporters en het eerste internationale gerechtshof

P R O M O T I E

• Auteursbezoek 

• Veel persaandacht vanwege  

    75 jaar bevrijding

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor 

    boekhandel en pers

• Boekenleggers

• Cossee World Rights 

non-fictie

oorspronkelijke titel der nürnberger lernprozess

vertaald door wil hansen

isbn 978 90 5936 903 0 | nur 686 | paperback | 15 x 23 cm | ca. 360 blz. 
ca. € 24,99 | verschijnt april 2020

Het beroemde voorbeeld voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Op 20 november 1945 begon het proces van Neurenberg 

tegen de 24 belangrijkste oorlogsmisdadigers onder de 

nazi’s die Hitler niet gevolgd waren in de ondergang, 

onder wie Göring, Hess, Seyss-Inquart en Speer.

   In Neurenberg worden voor de eerste keer in de ge-

schiedenis de schuldigen aan oorlog en onnoembaar 

leed ter verantwoording geroepen. Het proces vormt 

niet alleen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van 

het volkenrecht, het is bovendien een mediaspektakel 

van de eerste orde. De grote internationale kranten 

en tijdschriften sturen hun beste mensen, waaronder 

schrijvers als Alfred Döblin, Gregor von Rezzori, John 

Dos Passos, Ilja Ehrenburg, Erika Mann, Martha Gell-

horn, Rebecca West en Erich Kästner, of journalisten 

zoals de jonge Willy Brandt.

   Zij berichten over het proces en ‘Görings mentaliteit 

als bendeleider’, over de volkomen vernielde binnenstad 

en de desinteresse en ellende onder de bevolking. Twij-

fels – of de vernieling van Dresden wel juist was, of een 

internationaal gerechtshof in de toekomst kan verhinde-

ren dat ‘een dorp wordt aangestoken en gezamenlijk de 

kelen van buren worden doorgesneden’ – zijn al in 1945 

en 1946 te horen.

   Het is, volgens Die Tageszeitung, ‘een van de meest 

opwindende, treurige, fantastische en spannende verza-

melingen teksten van de twintigste eeuw.’ 

   De gerechtszaal in de voormalige potloodfabriek Fa-

ber-Castell wordt in september 2020 door Angela Merkel 

als museum geopend.

75 JAAR 

BEVRIJDING
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A.F. van Ravesteijn (Den Haag, 1922) werkte bij een 

drukkerij in Den Haag, toen hij in 1942 vanwege de  

Arbeitseinsatz naar Duitsland werd gestuurd. Hij komt 

in Recklinghausen terecht en moet daar in de admi-

nistratie van een strafkamp werken. Na de bevrijding 

wordt hij door de Britten gevraagd om te blijven, omdat 

hij alles over de organisatie van de Duitse mijnbouw in 

het Ruhrgebied weet. Eind jaren veertig keert hij terug 

naar Nederland en wordt leraar Duits, de taal die hij als 

dwangarbeider heeft geleerd en die hij tot de dag van 

vandaag foutloos en accentvrij beheerst.

A.F. van Ravesteijn           Ik was erbij  
             Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945

 
In het najaar van 1942 wordt de Haagse kantoorbediende  

A.F. van Ravesteijn, net als duizenden andere negentien-

jarigen, tewerkgesteld in nazi-Duitsland. Hij moet in Ham-

burg aan de slag. Wegens een bombardement komt hij niet 

verder dan Recklinghausen en wordt tenslotte ingezet bij het 

krijgsgevangenkamp in Buer, waar Russische en Oekraïense 

mannen én vrouwen onder erbarmelijke omstandigheden 

moeten werken. 

   In de keuken van het kamp ontmoet hij de Duitse Lotte. 

Via haar vader krijgt hij er een betaald baantje bij. Hij moet 

noteren welke mijnwerkers wanneer ondergronds gaan. 

   Het duurt niet lang voordat men bij de Dienststelle für 

Fremdarbeiter de vaardigheden van de jonge ‘Herr Raben-

stein’ ziet en hij ook ingezet wordt als doktersassistent en als 

verantwoordelijke voor de controle van voedselbonnen. 

   Tussen deze ellende en de bombardementen door is er  

gelukkig één iemand bij wie hij altijd terecht kan om zijn 

hart te luchten: Lotte, met wie hij zich verlooft. Totdat zij  

als kleuterleidster geëvacueerd wordt en hij Anneliese ont-

moet. Opnieuw moet hij zich afvragen: een relatie tussen een 

Nederlandse jongen en een Duits meisje, kan dat wel?

   Ondertussen nemen de misstanden, de angst voor de nach-

telijke geallieerde bombardementen en de voedselnood toe. 

Van Ravesteijn probeert waar mogelijk te helpen. Een jonge 

Russin uit het kamp heeft een kind gekregen en dringend 

melk nodig, anderen smeken om voedselbonnen, en Van 

Ravesteijn weet nooit zeker, wie hij bij zijn illegale hulp acties 

kan vertrouwen en wie hij daardoor in levensgevaar brengt. 

Volgens het NIOD een uniek document van een Nederlandse 

dwangarbeider onder het naziregime.

P R O M O T I E

• Vooruitboekje

• Presentatie in Den Haag

• Auteur en uitgever beschikbaar voor lezingen in  

    de boekhandel en op podia

• Veel persaandacht vanwege 75 jaar bevrijding

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World Rights

non-fictie

reeds aangeboden 
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gebonden | 15 x 23 cm | ca. 512 blz.
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‘Het meest onbegrijpelijke was voor mij dat diegenen die gastvrij, behulpzaam, openhartig of ten 
minste onvooringenomen tegenover de jonge Holländer waren, tot hetzelfde volk behoorden dat in 
1940 Rotterdam platgebombardeerd had. Rotterdam, dat er toen net zo verschrikkelijk uitzag als 
Essen of Recklinghausen drie jaar later.’ – A.F. van Ravesteijn
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Barbara Zoeke   Het uur van de specialisten

‘Zoeke vertelt haar verhaal ingehouden en weet haar persona-
ges levensecht te schetsen. Op overtuigende wijze maakt zij 
inzichtelijk hoe in aanleg helemaal niet zo slechte mensen tot 
gruwelijke daden kunnen komen.’ – Sonja de Jong

Anoniem   Een vrouw in Berlijn

‘Omdat Anoniem het Duitse slachtofferschap niet misbruikt 
om Duitse misdaden weg te strepen – ze ziet het veeleer als 
de prijs ervoor – kun je haar ironie, koelbloedigheid en in-
telligentie bewonderen, om nog maar te zwijgen van haar 
schrijftalent.’ – Vrij Nederland

UITGEVERIJ COSSEE UITGEVERIJ COSSEE42 43

Jiří Weil   Mendelssohn op het dak

‘Jiří Weil schreef in 1960 een roman over de bezetting van 
Praag. Hij doet dat zo briljant en lichtvoetig dat hij verdient 
herlezen te worden. Mendelssohn op het dak is een heel bij-
zonder boek. In het boek biedt hij met verrassend lichte, ge-
amuseerde toon tegenwicht aan het dramatische verhaal over 
de bezetting van Praag. Mendelssohn op het dak mag trekken 
hebben van een bizarre klucht of een grimmig ooggetuigen-
verslag, het is bovenal een ode aan de menselijkheid. Wat een 
indrukwekkend boek! Wat een geweldige schrijver! Je kunt al-
leen maar hopen dat Weil nog vaak ontdekt mag worden, door 
heel veel lezers.’ – Het Financieele Dagblad

Hans Fallada   Alleen in Berlijn

‘Hans Fallada’s roman Alleen in Berlijn geldt nog steeds als 
een vlijmscherpe analyse van het nazisme. Fallada schreef 
de roman vlak na de oorlog en het is wonderbaarlijk dat hij 
toen al met zo’n vlijmscherpe analytische blik de kern van 
het nazisme kon blootleggen. Alleen in Berlijn is een rijke  
en nietsontziende roman over het leven van gewone men-
sen in een ongewone tijd. En hij leest als een thriller.’  
– De Standaard

roman
oorspronkelijke titel die stunde der spezialisten 
vertaald door anne folkertsma  
isbn 978 90 5936 845 3 | nur 302 | gebonden  | 15 x 23 cm | 224 blz. 
€ 24,99 | reeds verschenen

roman
met nawoorden van philip roth en kees mercks | oorspronkelijke titel 
na střeše je mendelssohn | vertaald door kees mercks 
isbn 978 90 5936 375 5 | nur 302 | paperback  | 15 x 23 cm | 256 blz. 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel jeder stirbt für sich allein 
vertaling 1949 van a. th. mooij, volledig herzien door a. habers 
isbn 978 90 5936 697 8 | nur 302 | paperback  | 15 x 23 cm | 512 blz.  
€ 18,99 | reeds verschenen 

roman
oorspronkelijke titel ein frau in berlin 
vertaald door froukje slofstra  
isbn 978 90 5936 652 7 | nur 320 | paperback  | 12,5 x 20 cm | 288 blz. 
€ 10,50 | reeds verschenen

75 JAAR 

BEVRIJDING



UITGEVERIJ COSSEE 44 UITGEVERIJ COSSEE 44

In haar boek Verplicht gelukkig. Portret van een familie (2011) probeert Saskia Goldschmidt de niet-vertelde 

verhalen van haar zwijgende vader en zijn Joodse familie te achterhalen. Ze zoekt naar een antwoord op de 

vraag waar het allesoverheersende gevoel van schaamte bij haar vandaan komt. Speurend in archieven en oude 

brieven leert de dochter haar voorvaderen kennen. De paardenkoopman uit Pruisen, de azijndokter die naar 

Amsterdam emigreerde en de koffiekoning die zich zijn grote liefde niet liet afpakken. Haar ontdekkingen 

vormen de aanleiding voor dit verontrustende en verrassende familieverhaal.

Saskia Goldschmidt heeft een speciale presentatie van haar boek gemaakt, ter ere van 75 jaar bevrijding. Ze 

vertelt aan de hand van verhalen uit haar jeugd hoe haar vaders oorlogservaringen op haar werden overgebracht, 

ondanks zijn oprechte wens zijn kinderen niet met de oorlog te belasten. Ze vertelt hoe ze als jong meisje in 

het welvarende naoorlogse Amsterdam worstelde met kampervaringen die de hare niet waren. Een verhaal dat, 

ondanks de specifieke context, betekenisvol is voor iedereen die opgroeide met familiegeheimen. 

Saskia Goldschmidt (1954) publiceerde bij uitgeverij Cossee  

vier boeken. Verplicht gelukkig, De hormoonfabriek, De vodden-

koningin en Schokland. Zij werkte dertig jaar als theaterdocent  

en producent voor ze een carrière als schrijfster begon. Ze geeft  

cursussen ‘presenteren aan journalisten en schrijvers’ en treedt  

regelmatig op in binnen- en buitenland. Haar werk is o.a. vertaald  

in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en wordt bewerkt  

voor radio, podcast en film. 

Neem voor meer informatie contact op met Daniel van Geem: 

vangeem@cossee.com. 

Een theatrale presentatie van Saskia Goldschmidt over haar debuut Verplicht 
gelukkig. Portret van een familie (vierde druk).

Saskia Goldschmidt op tournee
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De literaire kattenkalender 2021

HET HELE JAAR DOOR KATTEN EN LITERATUUR!

De literaire kattenkalender is al jaren een onmisbaar cadeau 

voor kattenliefhebbers en lezers. Met ook in 2021 elke week 

een prachtige foto van een kat, en schrijvers en dichters die 

de schoonheid, luiheid, brutaliteit, elegantie, nieuwsgierig-

heid, kortom: de persoonlijkheid van de kat bezingen. 

Kijk ook op: www.facebook.com/literairekattenkalender

kalender

weekkalender in twee kleuren met dagelijkse 
notitiemogelijkheid

de kalender wordt in augustus geseald bij u 
afgeleverd en niet herdrukt

isbn 978 90 5936 894 1 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs €22,99
verschijnt augustus 2020

Uitgeverij Cossee2021

De literaire
kattenkalender

‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een nieuwe 
verrassing!’ – Opzij

‘Een mooi gecomponeerd en sterk geschreven verhaal. Een 
persoonlijk verhaal dat ondanks de specifieke context van 
alle tijden is. Bevrijdend pijnlijk.’ – NRC Handelsblad 

isbn 978 90 5936 308 3 
prijs € 19,99
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Verplicht gelukkig

Cossee

saskia goldschmidt

Verplicht gelukkig
Portret van een familie

Je hebt praters en je hebt zwijgers. Maar je hebt ook vaders
die noch het een, noch het ander zijn. Paul Gold schmidt,

een bekende logopedist, is een meester in het leggen van
contact met kinderen die niet kunnen praten. Met hen
hoeft hij het nooit te hebben over de oorlogsjaren, die altijd
aanwezig zijn in het Amsterdamse huis waarin hij met
zijn gezin leeft. Een held voor zijn patiënten, maar onbe-
reikbaar en afwezig voor zijn vier kinderen die ‘nooit iets
hebben meegemaakt en daarom gelukkig moeten zijn.’
In Verplicht gelukkig probeert Saskia Goldschmidt de niet
vertelde verhalen van haar zwijgende vader en zijn Joodse
familie te achterhalen. En ze zoekt naar een antwoord op
de vraag waar het alles overheersende gevoel van schaamte
bij haar vandaan komt. Stukje bij beetje komt ze erachter
hoe de oorlogservaringen van haar vader ook haar ge-
vormd hebben. Haar zoektocht vormt de aanleiding voor
dit verontrustende en verrassende familieverhaal.

‘Het bijzondere is dat Verplicht gelukkig geen zeurboek is.
Schaamte, afkeer, woede, bewondering en uiteindelijk lief-
de. Saskia Goldschmidt laveert soepel tussen al die glibbe-
rige emoties door.’ – Aleid Truijens in de Volkskrant ****

Saskia Goldschmidt (Amsterdam,
1954) is schrijfster, theaterdocente
en actrice. Zij debuteerde met 
Verplicht gelukkig (Cossee, 2011).
De hormoonfabriek (Cossee, 2012)
stond op de longlist van de Libris
Literatuur Prijs, werd in meerdere
talen vertaald en getipt door het
boekenpanel van DWDD. Met
Schokland (Cossee, 2018) schrijft
ze de eerste grote roman over de
gevolgen voor de bewoners van het
aardbevingsgebied in Groningen.

www.cossee.com

ISBN 978-90-5936-308-3

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 0 8 3

POD Goldschmidt-Verplicht gelukkig def.qxp_Verplicht gelukkig  03-10-18  20:55  Pagina 1
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Christoph Boltanski – De voyeur
J.M. Coetzee – De dood van Jezus
David Diop – Meer dan een broer
David Foenkinos – Lennon
Jane Gardam – Op de klippen
Mick Kitson – Sal
Maxim Leo – Rode liefde
A.W. van Renterghem – De wonderdokter, samengesteld door Rinus Spruit

Vrouwkje Tuinman – Lijfrente

Mark Boog – Liefde in tijden van brand  

Ayelet Gundar-Goshen – Leugenaar
Wiel Kusters – Zonder palet
Eva Meijer – Het schuwste dier
Jonathan Robijn – Tabak

J.M. Coetzee – De foto’s van Jongensjaren
A.F. van Ravesteijn – Ik was erbij. Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945
E.M. Remarque – Een tijd van leven
Eric Schneider – Een relaas van vriendschap en liefde

Jennifer Nansubuga Makumbi – Kintu
Catherine Poulain – De fruitplukkers
Henriette Roosenburg – De muren vielen om 

Heike B. Görtemaker – Hitlers hofhouding
Jacqueline van Maarsen – Anne Frank. Het meisje en de mythe
Steffen Radlmaier – Het proces van Neurenberg 

David Grossman – Het leven speelt met mij 

De literaire kattenkalender 2021

zojuist 

verschenen 

december

januari

februari

maart

april 

mei
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Verschijningskalender
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Uitgeverij Cossee Bestellijst Voorjaar 2020
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 

_____ 9789059369009 Kintu Jennifer Nansubuga Makumbi ______ € 23,99

_____ 9789059369054 Het leven speelt met mij David Grossman ______ € 24,99

_____ 9789059363045 Een vrouw op de vlucht voor een bericht David Grossman ______ € 25,99

_____ 9789059365711 Komt een paard de kroeg binnen David Grossman ______ € 20,99

_____ 9789059366107 Uit de tijd vallen David Grossman ______ € 12,99

_____ 9789059368989 De fruitplukkers Catherine Poulain ______ € 21,99

_____ 9789059367364 Open zee Catherine Poulain ______ € 23,99

_____ 9789059368972 De muren vielen om Henriette Roosenburg ______ € 22,99

_____ 9789059368194 De foto’s van Jongensjaren J.M. Coetzee ______ € 29,99

_____ 9789059368910 Wachten op de barbaren J.M. Coetzee ______ € 15,00

_____ 9789059368934 Wereld en wandel van Michael K J.M. Coetzee ______ € 15,00

_____ 9789059368903 IJzeren tijd J.M. Coetzee ______ € 15,00

_____ 9789059368927 In ongenade J.M. Coetzee ______ € 15,00

_____ 9789059363472 Scènes uit de provincie J.M. Coetzee ______ € 15,00

_____ 9789059368750 De dood van Jezus J.M. Coetzee ______ € 22,99

_____ 9789059368590 De oude vrouw en de katten J.M. Coetzee ______ € 20,99

_____ 9789059368965 Zonder palet Wiel Kusters ______ € 19,99

_____ 9789059367388 Leesjongen Wiel Kusters ______ € 25,99

_____ 9789059367975 De witte helm Wiel Kusters, Frans Welters ______ € 25,99

_____ 9789059368958 Hitlers hofhouding Heike B. Görtemaker ______ € 45,00

_____ 9789059369030 Het proces van Neurenberg Steffen Radlmaier ______ € 24,99

_____ 9789059367821 Ik was erbij. Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945 

   A.F. van Ravesteijn ______ € 45,00 

_____ 9789059369016 Anne Frank. Het meisje en de mythe Jacqueline van Maarsen ______ € 19,99

_____ 9789059368453 Het uur van de specialisten Barbara Zoeke ______ € 24,99

_____ 9789059366527 Een vrouw in Berlijn Anoniem ______ € 10,50

_____ 9789059366978 Alleen in Berlijn Hans Fallada ______ € 18,99

_____ 9789059363755 Mendelssohn op het dak Jiří Weil ______ € 15,00

_____ 9789059363083 Verplicht gelukkig Saskia Goldschmidt ______ € 19,99

_____  9789059368941 De literaire kattenkalender 2021  ______ € 22,99

_____ 9789059368712 Een relaas van vriendschap en liefde  Eric Schneider  ______ € 20,99

Stuur of mail uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. 

Contact boekhandels: Daniel van Geem, vangeem@cossee.com

Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com
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