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Lot Vekemans
De verdwenene

Simon was amper twintig toen hij met een rode 
canvas rugzak, vijf cassettebandjes van Cuby & the 
Blizzards en een koffer naar Canada emigreerde, 
weg van de tweelingbroer met wie hij altijd ruzie 
had. Nu, bijna vijfentwintig jaar later, komt er voor 
het eerst een neef hem opzoeken.

UITGEVERIJ COSSEE 2

In een adembenemende road novel tegen het 
decor van Twin Peaks stelt Lot Vekemans de 
vraag: kun je door jezelf af te zonderen de 
macht over het stuur terugkrijgen?
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Lot Vekemans (Oss, 1965) ging na haar studie Sociale 

Geografie naar schrijversvakschool ’t Colofon in Am

sterdam. Sinds 1995 schrijft ze toneelteksten en is als 

toneelschrijver een internationale ster. Haar werk is 

in tweeëntwintig talen vertaald en in meer dan vijfen

dertig landen opgevoerd, van China tot de Verenigde 

Staten en van Duitsland tot Uruguay. Haar bekroonde 

stuk Gif maakt sinds 2009 een internationale tour met 

ruim tachtig verschillende vertoningen wereldwijd. Ze 

is de meest opgevoerde Nederlandse toneelschrijver in 

het buitenland. 

 In 2005 ontving Vekemans de H.G. van der Vies

prijs voor  Truckstop  en  Zus Van  en in 2010 de Taal

unie Toneelschrijfprijs voor  Gif.  In 2016 werd haar 

Duitstalige oeuvre bekroond met de Ludwig Müllheims 

Theaterpreis. Haar debuutroman Een bruidsjurk uit 

Warschau (Cossee 2012) ontving een nominatie voor de 

Anton Wachterprijs en is in meerdere talen vertaald.

Gratis leesexemplaren beschikbaar

Lot Vekemans         De verdwenene

Onhandig hadden ze elkaar in de luchthaven de hand ge

schud, Simon en zijn neef. Een onzekere en verlegen jongen, 

met te lange armen en een beginnend baardje. Zijn radeloze 

moeder had, na jarenlange stilte, plots gebeld en bij haar 

naar Canada geëmigreerde broer aangedrongen hem ‘voor 

een tijdje’ op te nemen. Simons gemompelde ‘Laat hem maar 

komen’ bleek al snel een fout, fout, fout.

  Simon is zijn gekoesterde zelfstandigheid kwijt. Het 

duurt dan ook niet lang voordat het misgaat tussen oom en 

neef. Hij stoort zich aan de jongen, die het liefst tv kijkt, 

pizza bestelt en zeurt dat hij naar de Rocky Mountains wil. 

In een vlaag van toegeeflijkheid zwicht Simon: een dagje uit  

dan maar.

  In een fastfoodrestaurant ontmoeten ze twee enthou

siaste bergwandelaars: vader en zoon. Zij nemen de jongen 

mee voor een day tour, terwijl Simon achterblijft in het pit

toreske bergplaatsje. De drie komen met grote verhalen terug 

van de wandeling. En dat niet alleen: ze hebben de smaak te 

pakken en willen het hele komende weekend de bergen in. 

Het avondeten eindigt in een hoogoplopende ruzie en een 

bodemloze vernedering voor Simon. De volgende ochtend is 

het Rockytrio spoorloos, ze hebben uitgecheckt zonder een 

bericht achter te laten.

  Net als in haar toneelstukken geeft Lot Vekemans in haar 

tweede roman een inkijk in de donkere kamers van de men

selijke ziel, door op zoek te gaan naar de verborgen drijfveren 

achter ons dagelijks doen en laten.

roman

isbn 978 90 5936 941 2 | nur 301
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm | 256 blz. 
ca. € 22,99 | verschijnt februari 2021
e-isbn 978 90 5936 942 9 | ca. € 9,99 

Na Shakespeare, Brecht, Schiller, Goethe en Ibsen staat Lot Vekemans op de zesde 
plaats van de meest gespeelde toneelschrijvers in Duitsland 

Ook verkrijgbaar
als ebook
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isbn 978 90 5936 827 9
paperback | 256 blz. | € 12,99  

P R O M O T I E

• Voorafleesexemplaar voor boekhandel en pers

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Interviews in lokale en landelijke dag en weekbladen

• Radiospots

• Socialmediacampagne

• Audioboek verschijnt tegelijkertijd met het boek

• Boekenleggers en posters

• Cossee World Rights
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Kathy Page
Al onze jaren

‘Dit gelaagde verhaal van toewijding en liefde be
schrijft zeventig jaar huwelijk waarin sociale klas
senstrijd, oorlog en feminisme tot uiting komen. 
Een prachtig tot de verbeelding sprekend portret 
van twee gewone mensen die hun best doen, maar 
toch met heimelijke teleurstelling oud worden.’  
– The Guardian

‘Dit tedere portret heeft de spanning van een thriller. 
Page legt de levens van haar personages bloot, zon
der de illusie te wekken dat ze ook maar voor iemand 
anders van betekenis zijn dan voor elkaar, en toont 
daarmee aan dat het gewone oneindig kostbaar is.’  
– Times Literary Supplement

‘Literair gezien een ongeëvenaarde 
dochter van Jane Gardam.’ – Lena 
Luczak, Verlag Wagenbach, Berlijn  

UITGEVERIJ COSSEE 6



UITGEVERIJ COSSEE UITGEVERIJ COSSEE8 9

Kathy Page (Londen, 1958) is een BritsCanadese schrij

ver. Ze studeerde Engelstalige literatuur aan de univer

siteiten van York en East Anglia en werkte in de jaren 

negentig als psychotherapeute voor drugsverslaafden. 

Page heeft inmiddels acht romans en vijf nonfictie

boeken op haar naam staan. Haar werk is bekroond 

met vele prijzen. Voor Al onze jaren ontving ze in 2018 

de Rogers Writers’ Trust Fiction Prize. Tegenwoordig 

woont ze met haar familie op Salt Spring Island bij Van

couver, Canada, en geeft ze les aan de Universiteit van 

Vancouver Island.

Kathy Page         Al onze jaren

Het kan: een liefdes en huwelijksroman zonder sentimen

tele kitsch die begint bij de geboorte en eindigt met de dood. 

Een verhaal van twee doodgewone mensen, Harry en Evelyn, 

dat laat zien hoe hun gevoelens voor elkaar met de tijdgeest 

mee veranderen. En hoe sluipend of radicaal hun machts

verhoudingen ondermijnd worden wanneer de levenscirkel 

bijna rond is. 

  Ze leren elkaar op een middag in een Londense biblio

theek kennen. Harry, een sensitieve natuur en literatuur

liefhebber, is gefascineerd door de wilskrachtige Evelyn en 

hij zal dat ook altijd blijven. Maar de ander gelukkig maken 

blijkt iets wat hen een leven lang veel moeite kost. 

  Ze doen beiden hun uiterste best. Evelyn probeert van 

hun eigenwijze dochters fatsoenlijke vrouwen te maken en 

haar ‘appetijt voor de betere dingen’ voor Harry te verbergen. 

Harry doet er alles aan om zijn middenstandersdroom van 

een groot en licht huis met een keuken met een stalen afwas

bak waar te maken. 

  Page is een meester van de tussentonen en laat ons zien 

hoe Harry in zijn streven naar een fatsoenlijk leven en Eve

lyn in haar onverzadigbaar perfectionisme langzaam uit

geput raken. Er sluipt een melancholie in het huwelijk, die 

het enthousiasme voor lange wandelingen en de liefde voor 

gedichten opvreet, opslokt, vernielt. Waren de wederzijdse 

teleurstellingen op hun oude dag te vermijden geweest? Wat 

heeft het evenwicht in hun machts en liefdesverhoudingen 

verstoord, en waar hebben ze de verkeerde afslag genomen? 

  Een huwelijk van zeventig jaar dat leest als een thriller, 

verteld op het hoogste literaire Gardamniveau. Voor gehuw

den en ongehuwden: dringend lezen! 

P R O M O T I E

• Auteursbezoek voor interviews en lezingen

• Voor de lezers van Jane Gardam

• Display voor tien exemplaren 

• Socialmediacampagne

• Voorafleesexemplaar voor boekhandel en pers

• Perfect leesclubboek

• Boekenleggers en posters

roman

oorspronkelijke titel dear evelyn

vertaald door gerda baardman 

isbn 978 90 5936 947 4 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz. 
ca. € 23,99 | verschijnt april 2021
e-isbn 978 90 5936 948 1 | ca. € 9,99

‘Een tijdloos meesterwerk in de traditie van de grote huwelijksromans.’ 
– Juryrapport van de Rogers Writers’ Trust Fiction Prize

‘Wat een ontdekking! Een diepgaande karakterstudie die je doet ineenkrimpen,  
worstelen en tegelijkertijd bewonderen… Een roman over verdriet, over liefde en 
haar verspilling, en over de vernedering van het ouder worden. Het deed me huilen.’  
– The Globe and Mail

Ook verkrijgbaar
als ebook
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Literaire poll over Canadese fictie in 2019
 

Indrukwekkendste personages 

1e plaats: Harry en Evelyn 
 

Beste boek 

3e plaats: Al onze jaren
 

Lezersprijs 

5e plaats: Al onze jaren 

Top 10 Canadese literatuur

5e plaats: Al onze jaren
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Yōko Ogawa 
De geheugenpolitie 

Een spookachtige orwelliaanse roman over het ter
reur van staatstoezicht, van de grande dame van de 
Japanse literatuur: Yōko Ogawa. 

UITGEVERIJ COSSEE 10

‘Een vervreemdend en indringend verhaal over het belangrijkste wat wij 
mensen hebben en nooit mogen verliezen: herinneringen. Dit boek leest als 
een lucide droom. Het is een uniek en indringend verhaal over de connectie 
tussen lichaam en geest.’ – Tim van den Hoed, De Utrechtse Boekenbar 

‘De geheugenpolitie is een prachtig boek. Een sprookjesachtig verhaal over 
het omgaan met verlies, en dit op een spannende en toch subtiele manier 
verteld. Het perfecte boek voor Japanliefhebbers en Murakamilezers, én voor 
iedereen die houdt van intelligente, universele verhalen.’ – Helen Westerik, 
Boekhandel Atheneaum 

‘Dit mysterie van Ogawa werkt optimaal en verrast, te meer omdat de 
schrijfstijl aards en concreet is, als in de beste Japanse tradities. Sterke, 
ontroerende roman.’ – Bart Leemhuis, De Nieuwe Boekhandel

‘Het lezen van De geheugenpolitie is als wegzakken in een sneeuwstorm: 
stil maar toch spannend, het tintelt van angst en beginnende gevoelloos
heid. Ogawa’s stijl weerspiegelt de vervreemding met het leven omdat 
ecosystemen, ijskappen, talen, diersoorten en mogelijke toekomsten van 
de wereld sneller verdwijnen dan welke geest dan ook kan bevatten.’  
– The New York Times

De boekhandel over De geheugenpolitie

‘Hoe zijn we eraan toe als er gejaagd wordt op onze herin
neringen? Waar te schuilen? De geheugenpolitie is een 
huiveringwekkend gedachtenexperiment en tegelijker
tijd een poëtische fabel over de kwetsbaarheid van her
inneringen. De roman wordt alom als politiek gelezen, 
tegen een totalitaire staat. Ik las er ook een allegorie op 
het dementeren in.’ – Douwe Draaisma
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Yōko Ogawa         De geheugenpolitie

Op een eiland verdwijnt op mysterieuze wijze steeds meer: 

hoeden, vogels, boeken, rozen... En de verdwijningen blijven 

serieuzere proporties aannemen. Telkens wordt het straat

beeld weer wat leger en vertoont het geheugen van de inwo

ners grotere gaten. De enkelen die blijven herinneren, vrezen 

voor hun leven. Ze zijn bang voor de draconische geheugen

politie die de taak heeft over deze collectieve vergetelheid te 

waken en te zorgen dat wat verdwenen is, vergeten blijft. Ver

volgingen zijn aan de orde van de dag. 

 Wanneer een jonge schrijver ontdekt dat haar redacteur 

in gevaar is voor de geheugenpolitie, maakt ze een schuil

plaats onder haar vloer om hem te verbergen. Terwijl angst 

en verlies hen omringen, klampen ze zich samen vast aan 

haar schrijven als een laatste redmiddel om het verleden te 

bewaren. 

  In De geheugenpolitie reflecteert Yōko Ogawa op totalita

risme en stil verzet, evenals op wat ons nog menselijk maakt. 

als steeds meer van wat wij kennen verdwijnt. Een meester

lijk verhaal over het houvast dat literatuur kan bieden, over 

de kracht van het geheugen en de verwoesting die wordt ver

oorzaakt door het verlies ervan – van een van Japans grootste 

schrijvers. 
roman

oorspronkelijke titel hisoyaka na kessho

vertaling door luk van haute

isbn 978 90 5936 945 0 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 304 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt februari 2021
e-isbn 978 90 5936 946 7 | ca. € 9,99

Ook verkrijgbaar
als ebook
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Yōko Ogawa (Okayama, 1962) is een Japanse 

schrijver en won met haar oeuvre elke grote Ja

panse prijs. 

 Toen Ogawa als eenzame tiener Het dagboek 

van Anne Frank ontdekte was ze er zo door ge

grepen dat ze zelf een dagboek begon bij te hou

den en aan Anne schreef alsof ze een dierbare 

vriendin was. Om het soort fysieke gevangen

schap op te roepen dat Anne ervoer, kroop ze met 

een notitieboekje in de hand in een kast of onder 

een met een quilt gedrapeerde tafel. Jaren later 

gebruikte Ogawa haar beeld van Annes wereld 

voor De geheugenpolitie. De roman betekende 

haar doorbraak in de Engelssprekende wereld: 

The Memory Police behaalde vorig jaar de short

list van de National Book Award for Translated 

Fiction en dit jaar de shortlist van de Internatio

nal Booker Prize.

 Yōko Ogawa studeerde aan de Universiteit 

van Waseda en woont tegenwoordig in Ashiya, 

Hyōgo, met haar man en zoon.

P R O M O T I E

• Voor de lezers van José Saramago, George Orwell en 

    Margaret Atwood

• Filmbewerking door Charlie Kaufman en Reed Morano 

     (The Handmaid’s Tale)

• Auteur beschikbaar voor interviews 

• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel

• International Booker Prizenominatie: 

     www.youtube.com/watch?v=mYuALc5LWy8

• Socialmediacampagne

• Boekenleggers en posters

• Finalist National Book  
   Awards 2019

• Finalist International 
   Booker Prize 2020
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Marco Missiroli
Trouw

‘Een huwelijk wordt op de proef gesteld door de aantrekkingskracht 
van anderen en een opeenstapeling van verlangens en teleurstellin
gen. Trouw is een aangrijpende roman over de onderhuidse span
ningen in een huwelijk dat op het eerste gezicht idyllisch lijkt.’ 
– Financial Times

‘Een boek om in te vluchten en niet meer te verlaten.’ – La Stampa

‘Missiroli snijdt dwars door de duisternis van onze ziel.’ 
– Roberto Saviano, auteur van Gomorra
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Marco Missiroli (1981) werd geboren in Rimini en 

woont tegenwoordig in Milaan. Hij is journalist voor 

Corriere della Sera en auteur van zes romans. Hoewel 

zijn eerdere boeken door de Italiaanse pers goed wer

den besproken en meerdere prijzen wonnen, is Trouw 

– zijn meest ambitieuze boek tot nu toe – zijn door

braak bij het grote publiek. Met dit boek won Missiroli 

de Premio Strega Giovani en stond hij op de shortlist 

van de Premio Strega. Zijn boeken zijn vertaald in meer 

dan dertig talen. Trouw wordt door Netflix bewerkt tot 

televisieserie.

Marco Missiroli         Trouw

Wat is trouw? En mag je ontrouw zijn aan de ander, als je 

daardoor trouw blijft aan jezelf? 

  Als Carlo, docent Creative Writing, met studente Sofia 

op het vrouwentoilet wordt betrapt, gaat het verhaal als een 

lopend vuurtje door de universiteit. Zijn positie staat onder 

druk, en ook zijn huwelijk met Margherita staat op het spel. 

Margherita beslist, na wijze raad van haar moeder, dat de 

roddel hun huwelijk niet mag doen stranden. Maar intussen 

verlangt ook zij naar iemand anders: haar fysiotherapeut An

drea. So far, so bad.

 Acht jaar later lijkt de storm voorbijgetrokken voor Mar

gherita en Carlo. Ze zijn de gelukkige ouders van een zoontje 

en wonen in Milaan in het appartement waar ze altijd al van 

droomden. Ze praten niet meer over hun stille hunkering 

naar Sofia of Andrea, totdat een anonieme afzender Carlo 

boeken begint te sturen. Het brengt hen terug naar de tijd 

van hun verborgen liefdes, en het stel wordt geconfronteerd 

met de vraag of ze wel de juiste keuzes hebben gemaakt. 

 In Trouw schakelt Marco Missiroli tussen vijf verschillen

de perspectieven: van het paar, hun minnaars en familie. Zo 

wordt steeds duidelijker hoe de maatstaven van trouw, mo

raal en onvoorwaardelijke liefde kunnen leiden tot pijnlijk 

zelfbedrog. Een roman als een spiegel: wat leveren we van 

onszelf in als we ons aanpassen aan een relatie? 

P R O M O T I E

• Auteur beschikbaar voor interviews en lezingen

• Socialmediacampagne

• Boekenleggers en posters

• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel

roman

oorspronkelijke titel fedeltà

vertaald door hilda schraa 

isbn 978 90 5936 949 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 264 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt mei 2021
e-isbn 978 90 5936 950 4 | ca. € 9,99

‘Meesterlijk. Het slot is net zo goed als De 
doden van James Joyce.’ – Corriere della Sera

‘Krachtig, breekbaar, 
voortreffelijk.’  
– Claudio Magris

Ook verkrijgbaar
als ebook
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Jennifer Nansubuga Makumbi
De eerste vrouw

‘In een stijl die eerlijk, grappig en direct is, lukt 
het Makumbi opnieuw om verleden en heden, het 
mythologische en het moderne naast elkaar te 
plaatsen. In haar tweede roman concentreert ze 
zich op de omstreden seksualiteit van vrouwen, 
de oorsprongsmythen van het moederschap en 
de kruising tussen persoonlijke, publieke en po
litieke macht. Beginnend in 1975, tijdens de dicta
tuur van Idi Amin, schetst Makumbi het leven in 
onvoorspelbare en gewelddadige tijden, waarbij ze 
de grote gebeurtenissen weet te vervlechten met 
indrukwekkende details van het dagelijkse leven.’ 
– The Guardian

‘Met deze nieuwe roman van Jennifer  
Nansubuga Makumbi is een ster geboren.’  
– Publishers Weekly

‘Een knap staaltje vertelkunst dat een belang
rijke plaats inneemt in de Afrikaanse cultuur 
en literatuur.’ – Literair Nederland over Kintu

‘Makumbi’s proza   is onweerstaanbaar en 
mee slepend, vol humor, gevoel en charme 
– het is poëtisch en genuanceerd, briljant 
en bijdehand. De lezer van De eerste vrouw 
wordt beloond met een van de opmerke
lijkste heldinnen uit de literatuur en de  
ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te 
reizen.’ – The New York Times

1918
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Jennifer Nansubuga Makumbi (Kampala) schrijft romans en korte verhalen. Ze studeerde en doceerde Engelse 

literatuur in Oeganda, voordat ze in 2001 haar studie voortzette in Manchester, GrootBrittannië. Haar debuut

roman Kintu won diverse prijzen, wordt bejubeld als dé grote Oegandese roman, een moderne klassieker, en 

ontving lyrische recensies in de Engelssprekende en Nederlandse taalgebieden. Jennifer Nansubuga Makumbi 

woont in Manchester, waar ze Creative Writing doceert aan de universiteit.

Van februari t/m juni 2021 werkt Makumbi als Writer in Residence bij het nias in Amsterdam aan haar  

derde roman.

Jennifer Nansubuga Makumbi         De eerste vrouw

De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar grootouders op het 

platteland van Oeganda. Ze wordt omringd door sterke vrou

wen – haar grootmoeder, haar vele tantes en haar beste vrien

din – maar ze voelt desalniettemin het gemis van de moeder 

die ze nooit heeft gekend. Wie is de vrouw die haar op de 

wereld heeft gezet? Hoewel haar familie haar wanhopig in 

bedwang probeert te houden gaat ze op zoek naar antwoor

den. Deze zoektocht brengt haar bij Nsuuta, een vrouw die 

buiten de gemeenschap staat en haar niet alleen meer kan 

vertellen over haar verdwenen moeder, maar ook verhalen 

met haar uitwisselt. Ze leert Kirabo dat de rebelse kracht die 

in haar schuilt een eigenschap is van ‘de eerste vrouw’. De 

eerste vrouw, die onafhankelijk en vrij was, maar die zich 

eeuwenlang heeft moeten aanpassen. 

 In deze tweede, epische roman van Makumbi volgen we 

Kirabo terwijl ze naar haar eigen plek op de wereld zoekt – 

een reis van het platteland naar de hoofdstad Kampala, van 

het veilige nest van haar grootouders naar het onbekende, 

luxe huis van haar vader. Op de achtergrond wordt haar 

land geteisterd door de bloedige dictatuur van Idi Amin 

en lijkt de wereld almaar ondoorgrondelijker te worden. 

  De eerste vrouw is gebaseerd op het Oegandese schep

pingsverhaal van de eerste vrouw. Een groots en tegelijker

tijd diep persoonlijke roman over verlangen en rebellie, 

doordrenkt van oude tradities en feminisme. Een indringend 

portret over wat het betekent om een   vrouw te zijn in een 

gezin, in een gemeenschap en in een land dat vastbesloten 

lijkt om ook haar onaangepaste ideeën te doven.

P R O M O T I E

• Auteursbezoek in Nederland van feb t/m juni 2021

• Interviews in lokale en landelijke dag en weekbladen

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Optreden bij Het Grote Gebeuren in Groningen

• Perfect leesclubboek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers en posters

roman

oorspronkelijke titel the first woman

vertaald door josephine ruitenberg

isbn 978 90 5936 951 1 | nur 302
paperback | 13 x 23 cm | ca. 528 blz

ca. € 25,99 | verschijnt maart 2021 
e-isbn 978 90 5936 952 8 | ca. € 9,99 

‘Een magistraal epos.’ – De Standaard **** over Kintu 

Ook verkrijgbaar
als ebook

©
 d

an
n

y 
m

or
an

isbn 978 90 5936 900 9
paperback | 480 blz. | € 24,99
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Khalid Mourigh
De gast uit het Rifgebergte

‘Het lijkt vaak alsof het leven van Marokkaanse mi
granten er in Nederland niet toe doet. Niemand 
heeft ze gevraagd hoe de samenleving hen ont
ving, wat ze missen en of ze hier opnieuw verliefd 
werden. Er wordt vooral óver hen gepraat, wei
nig mét hen. Dat geldt natuurlijk helemaal voor 
de mensen die door hun opleidingsniveau weinig 
kans hebben gehad zich publiekelijk te manifes
teren. Hun levensverhalen laten ons in feite nog 
steeds onverschillig, terwijl we er ontzettend veel 
van kunnen leren.’ – Khalid Mourigh

‘Het is een mooi, eerlijk en dapper verhaal over 
het gezwoeg van een migrant die een leven lang 
watertrappelt, een generatie die ruggen kapot
werkte, voortdurend werd onderschat en zichzelf 
overschatte, veel kwaads en veel goeds deed, en 
bovenal mens wilde zijn.’ – Abdelkader Benali 

UITGEVERIJ COSSEE 22
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Khalid Mourigh (Sliedrecht, 1981) is 

taal kundige. Hij verdedigde in 2015 zijn 

proef schrift over de grammatica van de 

bedreigde Berbertaal Ghomara. Daarna 

deed hij onderzoek naar de fonetische 

en grammaticale aspecten van straattaal 

onder jongeren in Gouda. Naast zijn 

academische carrière vertaalt Mourigh 

poëzie en verhalen van Berberse au

teurs. De gast uit het Rifgebergte is zijn 

literaire debuut, waarin hij het levens

verhaal van zijn grootvader optekent.

Khalid Mourigh         De gast uit het Rifgebergte

Op zijn sterfbed vertelt Ali nog één laatste keer over zijn le

ven. Zijn kleinzoon Khalid Mourigh luistert ernaar, gefasci

neerd maar ook vertwijfeld: waarom komt dít verhaal nooit 

aan bod als Nederlandse politici en media het over ‘gastarbei

ders’, ‘Marokkanen’ of ‘gelukszoekers’ hebben?  

 Dit verhaal van de eerste Marokkaanse gastarbeiders be

gint in de jaren vijftig. Ali moet vanaf zijn veertiende geld 

verdienen voor zijn familie. Hij leidt een onzeker maar avon

tuurlijk bestaan en trekt door het Rifgebergte, op zoek naar 

werk. Uit noodzaak gaat hij in dienst van het Spaanse leger, 

dan is hij weer assistent van de dynamietspecialist in de mij

nen. Als Ali na een periode van werk terugkeert naar zijn 

geboortedorp, blijkt vaders wil wet: hij moet en zal trouwen 

met de jonge Fadma. Hun eerste kind wordt geboren, en het 

wordt voor hem steeds moeilijker om zijn groeiende familie 

te onderhouden. Een oversteek naar Europa lonkt, want daar 

is een nijpend tekort aan goedkope arbeidskrachten.  

 Na een omzwerving door België brengt de trein Ali in 

1964 naar Utrecht. Hij wordt hartelijk ontvangen en werkt in 

verschillende fabrieken om uiteindelijk op een scheepswerf 

te belanden. Duizenden kilometers verwijderd van zijn fami

lie in de Rif maakt hij met verbazing kennis met de Neder

landse omgangsvormen, met fietsen en erwtensoep. Maan

delijks stuurt hij geld naar Fadma en zijn kinderen, maar de 

kloof tussen hen wordt steeds groter.

 Khalid Mourigh vermengt het frivole van de Marokkaanse 

vertelcultuur met de geschiedenis van de komst van de eerste 

Marokkaanse gastarbeiders en plaatst zo zijn eigen familie

verhaal in een breder historisch en politiek perspectief.   

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

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers en posters

• Cossee World Rights

nonfictie

isbn 978 90 5936 956 6 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt februari 2021
e-isbn 978 90 5936 957 3 | ca. € 9,99
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Alexander Kluge
Lente met witte vlaggen

April 1945

Het duurde ruim twintig jaar totdat Kluges Lucht
aanval op Halberstadt op 8 april 1945 (in: Lente 
met witte vlaggen) een uitermate felle discussie 
deed losbarsten over het geallieerde plan een mas
sief stedenbombardement te starten ter ‘destabili
satie van de Duitse bevolking’. Kluge is de eerste 
auteur die niet de rechtvaardigheid van deze actie 
ter discussie stelt, maar zijn cameralens op iets 
anders richt, iets vrijwel onzichtbaars: onze veer
kracht, ons reddingsvermogen en geluksverlangen 
in tijden van nood. 

‘Kluges beschrijving van de geallieerde luchtaan
vallen en de reactie van de Duitsers laat zien dat 
het begrijpen van deze situatie een eerste voor
waarde kan zijn voor het hervinden van geluk.’  
– W.G. Sebald 

UITGEVERIJ COSSEE 26

‘Kluge lezen – een van de meest geniale en veelzijdige denkers en 
schrijvers van onze tijd – is een feest vol verrassende inzichten in 
ons bestaan.’ – Christoph Buchwald, de uitgever
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Alexander Kluge (Halberstadt, 1932) is een van de veelzijdigste Duitse auteurs en intellectuelen. Hij heeft het 

genre van documentaire fictie tot ongeëvenaarde literaire hoogte gebracht. Zijn oeuvre omvat tot nu toe 34 

boekpublicaties, 36 films en talloze televisieproducties. Hij studeerde rechten, geschiedenis en kerkmuziek 

in Frankfurt. Hij raakte bevriend met Theodor W. Adorno en werd diens juridische assistent. Op voorspraak 

van Adorno liep Kluge stage bij de legendarische filmregisseur Fritz Lang.

  In de jaren zestig publiceerde Kluge een aantal literaire teksten die later spraakmakend werden als do

cumentaire fictie. Zijn doorbraak was een verslag van de luchtaanval op Halberstadt op 8 april 1945 vanuit 

meervoudig perspectief (1977). W.G. Sebald prijst Kluge als een van de weinige literaire auteurs die erin is 

geslaagd de traumatische gebeurtenissen van de luchtoorlog op een adequate manier te verwoorden. 

  Na een periode van buitengewoon succesvolle films maakte Kluge in 2000 een literaire rentree met twee 

lijvige boekdelen, Chronik der Gefühle. Met een combinatie van feit en fictie verweeft zijn werk de menselijke 

gevoelens met filosofie, antropologie, geschiedenis en neurowetenschappen. Zijn erudiete stijl wordt vergele

ken met die van Thomas Pynchon, Heinrich von Kleist en Paul Verhaeghe. Kluge werd in 2003 bekroond met 

de hoogste literaire onderscheiding in het Duitse taalgebied: de Georg Büchner Preis. 

Alexander Kluge         Lente met witte vlaggen

Op zondag 8 april 1945 wordt in het ‘Capitol’ in Halberstadt 

bij de matineevoorstelling de beroemde speelfilm Thuis

komst getoond. Mevrouw Schrader start de voorstelling 

pünktlich om tien uur. Net na de patriottische reclame be

gint plotseling het doek te trillen en een ogenblik later wordt 

ze door de luchtverplaatsing naar een hoek onder het balkon 

gekatapulteerd. Boven zich ziet ze de blauwe hemel met een 

geweldige rookpluim. Nu de grote luchtalarmschep pakken, 

denkt ze, en de bioscoop gereedmaken voor de voorstelling 

van twee uur! Maar de volgende Bomberstaffel dwingt haar 

tot andere gedachten. 

  Een tuinman loopt achter paardenwagen met daarop vier 

doodskisten door het puin naar de begraafplaats. Zijn loon: 

een fles zwartebessenjenever, vier eieren en twee braadworst

jes. Wanneer hij de volgende staffel Britten ziet aanvliegen, 

zoekt hij dekking in een greppel en doet een vroeg dutje, om

dat het een dag met overuren zal worden. 

  Zuivelwinkel Henze staat in vlammen. De eigenaar pro

beert met de buren eieren, margarine, kaas, boter en honing 

te redden, terwijl de vier kinderen van lerares Baethke naast 

haar op de grond gefascineerd kijken hoe de specerijen naar 

beneden donderen. 

  Scène na scène, de een nog verrassender dan de ander, 

laat Kluge de Halberstadttaferelen van deze zonnige 8 april 

op bijna filmische wijze aan de lezer voorbijtrekken. Zijn se

midocumentaire beschrijving van het apocalyptische vernie

lingswerk van de geallieerde bombardementen stelt de vraag, 

waartoe de mensen te midden van dit inferno in staat zijn en 

voor welke uitwegen zij kiezen, uitwegen naar een ‘gelukkige 

toekomst’.

P R O M O T I E

• Socialmediacampagne

• Auteur beschikbaar voor interviews

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Perfect leesclubboek

• Boekenleggers en posters

Cossee Century

oorspronkelijke titel der luftangriff  
auf halberstedt am 8. april 1945 und  
andere erzählungen 
met vele illustraties

vertaald door anne folkertsma & marianne 
van reenen

isbn 978 90 5936 960 3 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 24,99 | verschijnt april 2021
e-isbn 978 90 5936 961 0 | ca. € 9,99

Ook verkrijgbaar
als ebook

‘Op een bepaald moment 
is het niet meer belangrijk 

waar de gruwelijkheden 
vandaan komen; ze moeten 

vooral ophouden.’
– Alexander Kluge

April 1945
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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 heeft 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
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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

lungentrouw’. 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 vormde deze 

groep 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. 

nonfictie 

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
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 552 blz.
ca. € 39,99 | verschijnt april 2020
e-isbn 978 90 5936 914 6 | ca. € 15,99

Ook verkrijgbaar
als ebook
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Heike B. Görtemaker (Bensheim, 1964) studeerde 

geschiedenis, economie en Duitse taal en letterkun

de. Eva Braun. Een leven met Hitler (Cossee 2011) stond 

direct na verschijnen in Duitsland maandenlang hoog 

op de bestsellerlijst en werd ook door de Nederlandse 

pers juichend ontvangen. De filmrechten werden ge

kocht door Michael Simon de Normier, die onder an

dere de succesvolle verfilming van Bernhard Schlinks 

roman  De voor lezer  produceerde. Hitlers hofhouding 

(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

• Auteur beschikbaar voor interviews

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers en posters
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‘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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Mieke Tillema 
Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende

De publicatie van de herontdekking Een dwaze 
maagd van Ida Simons veroorzaakte een literaire 
sensatie. De juichende vijfsterrenrecensies buitel
den over elkaar heen. ‘Gevonden, de Nederlandse 
Stoner, een boek dat je moet hebben,’ kopte De 
Standaard. ‘U hoeft voorlopig geen ander boek te 
lezen,’ schreef nrc Handelsblad. Vertalingen van 
de roman verschenen in meer dan twintig landen. 
Nu, vijf jaar later, tekent Mieke Tillema het leven 
op van deze getalenteerde, complexe vrouw. 

UITGEVERIJ COSSEE 34
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Mieke Tillema (Rotterdam, 1944) was van 1969 tot 2008 

lerares Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Haar

lem. Ze publiceerde een aantal dichtbundels, o.a. Het 

genot van het surplus (1988) en Overzettingen (1990). 

In 1988 verscheen van haar hand De hoogten van Doyle, 

de trog van Bordewijk, een essay over plagiaat bij Bor

dewijk. Van 2009 tot 2014 schreef ze korte essays over 

gedichten in het tijdschrift VakTaal.

  Sinds 2012 heeft ze zich, gedreven door nieuwsgie

righeid en bewondering, beziggehouden met het leven 

en werk van concertpianiste en schrijfster Ida Simons

Rosenheimer (19111960). In de loop der jaren werd veel 

ontdekt; Tillema’s nieuwsgierigheid werd niet minder, 

haar bewondering en fascinatie groeiden. 

  Over deze stralende, geestige en tragische vrouw 

– auteur van het in 1959 enthousiast ontvangen en 

in 2014 met veel succes herdrukte werk Een dwaze 

maagd – verschijnt in het voorjaar van 2021 bij Cos

see Tillema’s biografie Ida Simons. Pianiste, schrijfster, 

overlevende.

Mieke Tillema         Ida Simons. 
         Pianiste, schrijfster, overlevende

Wie is Ida Simons, geboren als Ida Rosenheimer in 1911 in 

Antwerpen? Hoe kan een vrouw, die de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog aan den lijve heeft ondervonden 

zo’n sprankelend boek schrijven? Ze groeide op in een kleur

rijk Joods gezin, net als Gittel in Een dwaze maagd, en maakt 

als negentienjarige haar debuut als concertpianiste. Haar 

ster rijst snel en ze speelt voor uitverkochte zalen. In 1933 

trouwt ze in Den Haag met de jurist David Simons, die hen 

nog lange tijd voor deportatie weet te behoeden. Het gedwon

gen verblijf in Westerbork en Theresienstadt en de bijzon

dere redding van het gezin Simons in februari 1945 blijven 

niet zonder gevolgen. Ida Simons treedt niet meer op. Ze gaat 

schrijven en publiceert een dichtbundel, twee novellen en de 

roman Een dwaze maagd. Het vervolg hierop, Als water in de 

woestijn, heeft ze door haar vroege, zelfgekozen dood niet 

kunnen voltooien. 

  In haar biografie Ida Simons. Pianiste, schrijfster, over

levende gaat Neerlandica Mieke Tillema alle bronnen na die 

licht kunnen werpen op het korte, tragische leven van deze 

getalenteerde vrouw. Er komt een beeld naar voren van een 

zorgvuldig, moedig en grappig mens dat ons een aantal heel 

mooie en ontroerende boeken heeft nagelaten.

 

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

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers en posters

• Cossee World Rights

biografie

isbn 978 90 5936 958 0 | nur 321
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 296 blz. 
ca. € 26,99 | verschijnt mei 2021
e-isbn 978 90 5936 959 7 | ca. € 9,99

‘Simons beschikt over een ogenschijnlijk luchtige, mildironische toon, waar
achter diepgang schuilgaat, en toont een groot invoelingsvermogen in de psyche 
van een meisje tussen kind en volwassene.’ – Noordhollands Dagblad over Een 
dwaze Maagd

Ook verkrijgbaar
als ebook
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De boeken van Ida Simons, nu in prijs verlaagd 

UITGEVERIJ COSSEE 39

De literaire kattenkalender 2022

HET HELE JAAR DOOR KATTEN EN LITERATUUR! 

De literaire kattenkalender is al jaren een onmisbaar cadeau 

voor kattenliefhebbers en lezers. Met ook in 2022 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. 

‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een nieuwe verras

sing!’ – Opzij

Kijk ook op: www.facebook.com/literairekattenkalender en 

www.instagram/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 955 9 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 24,99
verschijnt in augustus 2021

UITGEVERIJ COSSEE 38

Ida Simons vertelt over de lotgevallen van de argeloze Gittel met een 

lichte, vaak humoristische toon. Als geen ander weet ze zich in te leven 

in een meisje op zoek naar een veilige plek in een onzekere tijd en een 

chaotische wereld.

978 90 5936 637 4 | 208 blz. | paperback | 12,5 x 20 cm | € 12,99 

Ida Simons – Een dwaze maagd

978 90 5936 616 9 | 224 blz. | gebonden | 12,5 x 20 cm | € 12,99

Als water in de woestijn  roept vanaf de eerste pagina’s de sfeervolle, 

kwetsbare wereld op van de jonge Gittel, die we zo goed hebben leren 

kennen in Ida Simons’ Een dwaze maagd. De ‘Antwerpse Jane Austen’ 

creëert opnieuw een onweerstaanbaar alter ego – nu is ze volwassen.

Ida Simons – Als water in de woestijn

978 90 5936 577 3 | 64 blz. | gebonden | 12,5 x 20 cm | € 8,99

‘In memoriam Mizzi is een liefdevolle novelle, een mooi geschenk van 

een moeder aan een zoon, een waarachtig genuanceerd kampverhaal, 

een oprechte inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen. Maar het mooist 

is de rol van Mizzi, een hond die de mens onbevangen tegemoet treedt. 

De tevergeefsheid van “de glimlach” is onthutsend.’ – Tzum

Ida Simons – In memoriam Mizzi



John Berger (19262017) schreef 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 wereldwijd vertaalde romans  Het 

varken aarde  (1980), de trilogie  De vrucht van hun  

arbeid  (1998), het essay  Waarom naar dieren kijken   

(Cossee 2012) en de roman Ten huwelijk (Cossee 2013). 

Berger won in 2009 de Golden pen Award en ontving in 

2011 voor zijn oeuvre de Groeneveldprijs.

John Berger         Waarom naar dieren kijken 

John Bergers essay Waarom naar dieren kijken is dé mijlpaal 

en een van de meest geciteerde bronnen als het om onze ver

houding met dieren gaat. Wie het essay leest, zal dat onmid

dellijk begrijpen. Berger schetst op indrukwekkende manier 

onze verhouding met dieren door de eeuwen heen. Van de 

eerste grottekeningen waarin dieren werden afgebeeld tot de 

gekooide beesten in een dierentuin. Het illustreert een snel 

veranderende verhouding tussen mens en dier, van respect 

tot geweld en macht.

  Wat fascineert ons aan dieren, waarom zijn wij vaak bang 

voor hen, en waarom is een leven zonder beesten niet voor

stelbaar? Waarom is ons respect voor dieren – als totem, als 

buit, als rijkdom der schepping– in de twintigste eeuw zo 

dramatisch veranderd? Berger ziet dit proces als een verlies 

van onze evenwichtige verhouding met de natuur. Het beest 

in de kooi is een monument van zijn eigen verdwijnen ge

worden.

  John Berger, een van de grootste schrijvers van nu, is in 

staat meesterlijk te verwoorden hoe de dingen er uitzien, rui

ken en voelen. Niemand kan de vlucht van een zwaluw, het 

apentheater in de dierentuin of een schilderij van een beest 

zo beschrijven als hij. Hij is erin geslaagd onze blik op dieren 

een verborgen betekenis (terug) te geven.

 

P R O M O T I E

• Ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie 2021

• (Digitale) leesexemplaren beschikbaar voor boekhandel en pers

• Socialmediacampagne

• Boekenleggers en posters

nonfictie

oorspronkelijke titel why look at animals

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 962 7 | nur 320
paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz. 
ca. € 12,99 | verschijnt april 2021

e-isbn 978 90 5936 9634 | € 6,99

‘Verplichte lectuur voor iedereen die wil nadenken over onze ware aard en onze 
ethische principes. Aanbevolen voor vleeseters en dierenactivisten, boeren en 
burgers.’ – De Standaard *****

UITGEVERIJ COSSEE 40 UITGEVERIJ COSSEE 41

APRIL, MAAND VAN DE FILOSOFIE

Ook verkrijgbaar
als ebook

 Maand van de Filosofie

Eva Meijer (Hoorn, 1980) schrijft het essay voor de Maand van de Filosofie 2021. 

In Vuurduin gaat ze een week naar Vlieland. Het ecosysteem van de wadden staat 

onder druk, maar er liggen ook delen van haar eigen geschiedenis op het eiland, 

stukken tijd die nooit meer terugkomen. Met behulp van schrijvers, filosofen, kun

stenaars en hond Doris gaat Meijer op zoek naar de juiste woorden voor dit verlies 

en naar wat we ertegenover kunnen zetten.

THEMA: DE NATUUR WAS HIER
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P R O M O T I E

• Carnavalsmondkapje met het omslag bij bestelling van het boek

• Speciaal carnavalsbierflesje met omslag op etiket

• Online leesclub met de auteur

• Boekenlegger en posters

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Socialmediacampagne

‘Voor mij is Naar de overkant van de nacht een van de beste boeken die ik ken. 
Wat A Christmas Carol van Charles Dickens voor kerst is, is dit boek van Jan van 
Mersbergen voor carnaval.’ – Ferry Visser, Boek & Bureau Rebers in Zevenaar 

2021 zal de geschiedenis in gaan als het jaar zonder carnaval, 

of in Limburg: Vastelaovend. Om dit alsnog te kunnen erva

ren brengen we een jubileumeditie van Naar de overkant van 

de nacht in de 11e druk! Vier carnaval, coronair verantwoord, 

vanuit je eigen woonkamer.

      In deze carnavalsroman zet Ralf, vroeger een schippers

kind en nu als veerman, de carnavalsgasten over naar de 

overkant van de nacht. In de drukke straten van Venlo en in 

de volle cafés en bars houdt hij het met zijn schippersbenen 

net zolang vol als de meest doorgewinterde carnavalsvier

ders. Hij ontdekt dat het feest niet alleen gaat over drank en 

seks in een donkere portiek. Af en toe denkt hij aan thuis, 

aan zijn vriendin Sara en haar kinderen. Sara, die als school

meisje al verliefd op hem was. En die hij zevenentwintig jaar 

later weer tegenkomt in de supermarkt. Vanaf dat moment 

besluit hij haar bij te staan en samen met haar de kinderen 

te verzorgen. 

    Tegen de kleurrijke achtergrond van de Vastelaovend 

ontvouwt zich het verhaal van een man die niet alleen de 

dieperliggende lagen van het feest ontdekt – de warmte, de 

saamhorigheid, de serieuze ondertoon van de gein en dwaas

heid – maar die ook beseft dat hij zichzelf is kwijtgeraakt in 

de zorg voor het gezin.

De carnavalsklassieker!

roman
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DAVID DIOP MEER
DAN EEN BROER

WINNAAR VAN DE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 
EN PREMIO STREGA EUROPEO 

Alfa Ndiaye is een Senegalese soldaat die ver van huis moet 
vechten in de loopgraven. Als zijn beste vriend sneuvelt, is hij 
vastbesloten om hem te wreken. Zijn Franse medesoldaten, 
die eerst nog bemoedigend lachen, worden al snel bang van 
zijn ‘zwarte magie’, en stoppen hem in een lazaret achter de 
linies. Omgeven door mensen met een andere huidskleur, en 
die een vreemde taal spreken, vertelt Alfa zijn hypnotiserende 
verhaal – over Afrikaanse soldaten die gebruikt worden voor de 
oorlogsmachinerie. En over het verlies van een vriendschap die 
voor hem een nieuw thuis was geworden.

David Diop (Parijs, 1966) groeide op in Senegal. Hij staat aan 
het hoofd van de faculteit Letterkunde van de Universiteit van 
Pau. Zijn debuutroman Meer dan een broer was genomineerd 
voor alle literaire prijzen in Frankrijk en won onder meer de Prix 
Goncourt des Lycéens en de Italiaanse Premio Strega Europeo. 
De vertaling van Martine Woudt werd door de studentenjury 
bekroond met de Europese Literatuurprijs.

www.cossee.com

WINNAAR VAN DE EUROPESE LITERATUURPRIJS
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Janet Lewis
De vrouw van M
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‘De vrouw van Martin Guerre houdt je volledig in de greep.’ 

– Wall Street Journal

Zuid-Frankrijk, 1539. Bertrande de Rols is elf als ze wordt uit-

gehuwelijkt aan Martin Guerre. Het is een tegemoet koming 

in de langlopende vete tussen twee Franse plattelands families. 

 Bertrande kent hem pas twee dagen, maar ze weet dat ze voor de 

rest van haar leven ‘de vrouw van Martin Guerre’ zal zijn. 

Op een dag deelt Martin plots mee dat ‘hij een tijdje weg moet’. 

Acht jaren gaan voorbij totdat hij eindelijk terugkeert. Hoe, vraagt 

zich Bertrande af, kan ik zeker zijn dat deze man wel dezelfde is als 

degene die mij acht jaar geleden verliet? Hij is sympathiek, rustiger 

dan vroeger, goed voor zijn familie en werknemers. En als die man 

Martin niet is, doet dat dan af aan het geluk dat Bertrande bij hem 

heeft gevonden?  

De vrouw van Martin Guerre vertelt een waargebeurd verhaal over 

een opzienbarend proces en onderzoekt tegelijkertijd of geluk ge-

baseerd op een leugen achteraf geen geluk meer is of mag zijn.

‘Een meeslepend boek! Even weg wordt acht jaar, en wie is wie? 

Is Bertrandes echtgenoot wel wie hij zegt te zijn? Elke keuze die 

Bertrande maakt zal verstrekkende gevolgen hebben.’ 

– Ad Quist, Boekhandel Quist,  Bergen op Zoom

Janet Lewis (1899-1998) was een Amerikaan-

se schrijver en dichter. Gedurende meer dan 

zestig jaar werkte ze in Californië aan een 

indrukwekkend oeuvre, bestaande uit poëzie- 

en verhalenbundels, romans, libretti en kin-

derboeken. Een serie van drie novelles over 

waargebeurde, beruchte rechtszaken wordt 

gezien als haar meesterwerk. De vrouw van 

Martin Guerre (1941) is de eerste in die reeks. 

De roman is twee keer verfilmd, in 1982 als Le 

Retour de Martin Guerre en elf jaar later volgde 

de Amerikaanse remake, getiteld Sommersby, 

met Jodie Foster en Richard Gere. Beide films 

werden meermaals bekroond. 

Tegen de achtergrond van de bijzondere 

rechtszaken stelt Lewis morele vragen over 

verantwoordelijkheid, liefde en geloof.

‘Janet Lewis zet een levensechte vrouw neer 

die worstelt met dilemma’s die nog altijd actu-

eel zijn.’ – The New York Review of Books

‘Het gezelschap bleef nog een tijdje in 

de kamer, lachend om grapjes die sinds 

mensenheugenis de ronde deden, ter-

wijl de twee kinderen roerloos in bed 

lagen zonder naar elkaar te kijken. De 

feestgangers zochten weer langzaam de 

keuken op en ten slotte bleef de vader 

van Martin Guerre nog even in de deur-

opening staan om zijn kinderen plech-

tig goedenacht te wensen. Bertrande 

zag zijn gelaatstrekken, aangescherpt 

door het flakkerende licht van de fakkel, 

en op het moment dat ze zijn ernstige 

blik zag drong tot het kleine meisje door 

dat ze voortaan onder zijn gezag viel. 

De deur ging achter hem dicht. Ook de 

luiken van het raamloze venster waren 

gesloten, maar tussen de latten door 

blies een wind die de vlam van de fakkel 

deed sidderen. Voor het overige hing er 

een doodstille lucht. De vloer was kaal 

en behalve het bed waarin ze lag en een 

aantal gegraveerde kisten die tegen de 

muur waren geplaatst stonden er geen 

meubels. Ze was moe en angstig. Ze 

vroeg zich af of Martin het in zijn hoofd 

zou halen haar iets aan te doen. Toen 

voelde ze hem in beweging komen.’isbn 978-90-5936-923-8

www.cossee.com
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David Grossman (Jeruzalem, 1954) brak 
internationaal door met zijn roman Zie: 
liefde (1990). Zijn werk omvat behalve 
essays, kinderboeken en een toneelstuk 
voornamelijk romans. Hij won diverse 
literaire prijzen, waaronder de Prix Mé-
dicis Étranger, de Vredesprijs van de 
Duitse Boekhandel en de Geschwister 
Scholl-Preis. Zijn roman Komt een paard 
de kroeg binnen (2015) won de prestigi-
euze Man Booker International Prize en 
werd wereldwijd als meesterwerk ont-
vangen. Daarna verschenen de essay-
bundel Leven en schrijven in tijden van 
oorlog (2016), de roman Het duel (2016) 
en in de Broekzakbibliotheek Nacht in 
Jeruzalem (2018). 

‘De jongens in Rafaëls klas noemden 
Nina “de sfinx”. Ze slopen achter haar 
aan en deden na hoe ze liep, met haar 
armen om zichzelf heen geslagen, voor 
zich uit starend met een holle blik. Op 
een keer betrapte ze twee jongens die 
haar imiteerden en ramde gewoon 
hun smoel in elkaar. Zulke klappen wa-
ren nog nooit vertoond in de kibboets. 
Het was nauwelijks te geloven hoeveel 
kracht en woestheid er in haar dunne 
armen en benen school. Er begonnen 
geruchten de ronde te doen. Er werd ver-
teld dat Nina als klein meisje, toen haar 
moeder politiek gevangene in een goe-
lag was, op straat was gesmeten. “Op 
straat,” werd uitgesproken met een be-
tekenisvolle blik. Er werd verteld dat ze 
zich in Belgrado had aangesloten bij een 
losgeslagen jeugdbende die kinderen 
ontvoerde voor losgeld. Zulke praatjes 
waren in omloop. Mensen kletsen.’

Drie vrouwen – Vera, haar dochter Nina en haar kleindoch-
ter Gili – nemen na een halve eeuw ruzie en onbegrip een 

drastisch besluit. 
Op Vera’s negentigste verjaardag besluit Gili een film over 

haar oma te maken, en daarvoor samen met haar en Nina 
naar Gili Otok af te reizen. Op dit kale eiland voor de kust van 
Kroatië werd Vera drie jaar lang onder erbarmelijke omstan-
digheden in een kamp gevangengehouden. Dat moet de plek 
zijn waar zij nu eindelijk haar raadselachtige levens verhaal 
zal gaan vertellen. Wat gebeurde er precies toen Vera een 
paar jaar na de oorlog werd gearresteerd door de Joegoslavi-
sche politie, moest kiezen tussen haar man en haar dochter 
en op het eiland opgesloten werd?

Het leven speelt met mij gaat over de verregaande conse-
quenties van onmogelijke keuzes en legt daarmee de meest 
tegenstrijdige emoties bloot. Grossman beschrijft als geen 
ander hoe trouw, liefde en een politieke ideologie de kern van 
een gezin kunnen raken en hoe snel de grens tussen stand-
vastigheid en verraad kan vervagen.

isbn 978-90-5936-905-4
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‘Leugenaar heeft de spanning en energie van 
een psychologische thriller.’ – Daily Mail 

De hele zomer lang moet de zeventienjarige, eenzame Noefar in een 
ijsjeszaak de meest onverschillige klanten helpen. Als op een dag een 
beroemde zanger het winkeltje binnenkomt en beledigende opmer-
kingen maakt over haar uiterlijk omdat hij vindt dat ze hem te traag 
bedient, loopt zij de zaak uit. Hij gaat haar achterna in de veronder-
stelling dat ze er met zijn biljet van tweehonderd sjekel vandoor is 
gegaan. 

Noefars gil alarmeert de buurtbewoners en tot haar verbazing is 
iedereen ervan overtuigd dat de man haar probeerde aan te randen. 
Voor het eerst in haar leven staat Noefar in het middelpunt van de 
belangstelling.

Met zwarte humor en diep inzicht in de menselijke aard beschrijft 
Ayelet Gundar-Goshen hoe een klein leugentje een groot verschil kan 
maken.

‘Schrijvers als deze kom je weinig tegen.’ – The Guardian

Ayelet Gundar-Goshen (1982) studeerde Psycho-
logie in Tel Aviv en volgde een opleiding Film & 
Script in Jeruzalem. In haar columns en essays, 
die ze schrijft voor kranten over de hele wereld, 
belicht ze onder meer de Israëlische politiek. Haar 
eerste roman, Eén nacht, Markovitsj (2012), werd 
bekroond met de Sapirprijs voor het beste Israëli-
sche debuut. Haar tweede roman, Leeuwen wekken 
(2018), verscheen in veertien talen. Ook Leugenaar 
is al in vele landen een bestseller en wordt verfilmd.

‘Werkelijk prachtig.’ – Amos Oz

roman • cossee

Leugenaar

isbn 978-90-5936-872-9
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‘Het is lang geleden dat een boek me zo diep raakte.’ – Amos Oz

Leugenaar
Ayelet Gundar-Goshen
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