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J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft ro-
mans, essays en verhalen. Hij won twee 
keer de Man Booker Prize, voor zijn ro-
mans Wereld en wandel van Michael K en 
In ongenade. In 2003 kreeg hij voor zijn 
oeuvre de Nobelprijs. Van de veelgeprezen 
Jezus-trilogie verscheen het laatste deel, 
De dood van Jezus, in 2018. Een jaar later 
verscheen de Elisabeth Costello-verhalen-
bundel De oude vrouw en de katten en ter 
ere van zijn tachtigste verjaardag publi-
ceerde Uitgeverij Cossee in 2020 De foto’s 
van Jongensjaren, een unieke verzameling 
foto’s gemaakt door de jonge Coetzee.

J.M. Coetzee
De Pool
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‘J.M. Coetzee is niet zomaar een auteur; hij is een schrijven-
de magiër die je betovert en laat doorlezen, tot hij ook zijn 
laatste woord tot je heeft laten doordringen.’ – de Volkskrant

Ze ziet de Pool voor het eerst wanneer hij het podium op 
schrijdt, een buiging maakt en plaatsneemt achter de 

Steinway; een lange man met opvallende zilveren manen 
die zijn landgenoot Chopin speelt. Namens het organisatie-
comité neemt ze hem na afloop van het concert mee naar 
een restaurant, waar ze traag Engels spreken. Voor haar 
houdt het daar op, maar voor hem begint het pas.

De pianist valt als een blok voor de twintig jaar jongere, 
elegante Beatriz. Zij weert zijn avances eerst af, ze is geen 
vrouw voor avontuurtjes. Maar als hij later terug is in Span-
je om masterclasses te geven en haar uitnodigt hem te be-
zoeken, gaat ze weifelend op het aanbod in.

In De Pool toont J.M. Coetzee op meesterlijke wijze een 
stroeve liefde, die wordt geremd door barrières van taal, cul-
tuur, leeftijd en sekse.

De Pool is uit het Engels vertaald door Peter Bergsma.

‘“Lieve mevrouw,” zegt de Pool, “ik ben 
geen dichter. Ik kan alleen maar zeggen, 
sinds ik je heb ontmoet is mijn herinne-
ring vol van jou, van het beeld van jou. Ik 
reis van de ene stad naar de andere stad 
naar de andere stad, dat is mijn werk, maar 
jij bent altijd bij me. Je beschermt me. Ik 
heb rust in me. Ik zeg tegen mezelf: ik 
moet haar vinden, zij is mijn lot. Daarom 
ben ik hier. En zo blij dat ik je zie!”

Ze maakt hem rustig. Ze maakt hem 
blij. Een armetierige aria. Ook is zijn lot 
hem geopenbaard, en dat is zij. Maar zij-
zelf dan? Heeft zij niet ook een lot? Wat 
zou dat lot zijn? Wanneer zal het worden 
geopenbaard?’

www.cossee.com
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De een houdt een slaapdagboek bij, de ander zweert bij 
slaapdruppels. Slapeloosheid houdt een groot deel van de 

mensen bezig. Eliza woont in Noorwegen en werkt voor het In-
stituut voor Slapeloosheid aan een onderzoek naar de samen-
hang tussen insomnia en partnerkeuze. Als haar vriend hun 
relatie verbreekt, volgen we Eliza in een slapeloze roes door 
Noorwegen, Taiwan en Nederland, op zoek naar een veilige ha-
ven. Haar nachten worden korter en haar onderzoek versmelt 
meer en meer met haar eigen leven. 

In dit betoverende romandebuut brengt Ananda Serné haar 
lezers in een ijldroom; wat is de realiteit en waar houdt die op? 
Nachtbloeiers is een fascinerende meditatie over de samen-
hang tussen natuur en mens, tussen slaap en droom, tussen 
verankering en vrijheid.

Ananda Serné (1988, Rotterdam) is 
beeldend kunstenaar en schrijver. 
Ze bracht haar jeugd door op het 
vrachtschip van haar ouders op de 
waterwegen van Europa, studeer-
de aan de Iceland University of the 
Arts en woont en werkt in Noorwe-
gen. Haar korte verhalen werden 
gepubliceerd op onder andere De 
Fusie en De Internet Gids.

www.cossee.com
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‘Fijnzinnig en sober, zwijgzaam bijna is haar proza. 
Chaja Polak observeert scherp, ze houdt haar blikveld 
klein en daarmee sluit ze haar lezers op in het overge-
voelige bewustzijn van haar personages.’
 – de Volkskrant
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gCHAJA POLAK (’s-Gravenhage, 1941) is kunstenaar en schrijver. Ze publiceerde 
veelgeprezen romans, verhalen en een dichtbundel. Haar vorige boek De man die 
geen hekel had aan joden werd in een bewerking voor theater opgevoerd. Haar eigen 
ervaringen lagen aan de basis van haar nieuwe roman Het verdriet van de vrede.  



5     uitgeverij cossee

Chaja Polak – Het verdriet van de vrede

‘Chaja Polak schrijft met een bijna zonnige zachtzinnigheid, zonder enige  
sentimentaliteit, zonder ooit iets te sterk aan te zetten.’ – NRC

In 1945, nadat de vrede is gesloten, trekken drie Joodse 
vrouwen, allen weduwe geworden, zich terug in ‘het 
familiehuis’ aan zee. Overgelaten aan zichzelf, zon-
der enige hulp of steun van de Nederlandse regering, 
proberen de zachtaardige Serline, de oude Judit en de 
jongste, de sensitieve Roza, hun leven weer vorm te 
geven. Het is Serline die dit vrouwenhuishouden lief-
devol draagt.
 Elke zomer komen ‘de drie kleintjes’ logeren: hun 
twee nichtjes en een neefje. In die weken klinken vro-
lijke kinderstemmen en is het samengestelde gezin in 
het familiehuis voor even weer geheeld. 
 Nog geen zeven jaar later sterft Serline. Ze was op 
weg naar haar cardioloog. ’s Avonds laat brengen twee 
agenten het bericht van haar overlijden. De lange nacht 
die volgt is het hart van deze roman. Judit en Roza, 
nu zonder Serlines steun en troost, zien hun door de 
oorlog beschadigde levens aan zich voorbijtrekken. 
Een nacht vol twijfels is het, en spijt. Vol confidenties 
over liefde en verraad. Maar ook een van inzicht en ver-
zoening. Tot onvermijdelijk het daglicht aanbreekt en 
Judit en Roza opnieuw worden geconfronteerd met de 
brokstukken van hun bestaan. 

Roman
isbn 978 94 6452 082 8 | nur 301
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm | ca. 208 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt JUNI 2023
e-isbn 978 94 6452 083 5 | € 14,99
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EMILIENNE MALFATTO (1989) is fotograaf, schrijver en journalist. Ze werkte als oor-
logsverslaggever in Irak en schreef in Latijns-Amerika reportages over drugscriminali-
teit. Haar foto’s werden onder meer geplaatst in The Washington Post en The New York 
Times. Voor haar roman Que sur toi se lamente le Tigre ontving ze de Goncourt debuut-
prijs. De kolonel slaapt niet  kreeg de Franse prijs voor de beste tweede roman en wordt 
in negen talen vertaald.

Frankrijks nieuwste literaire toptalent. De kolonel slaapt 
niet is een pijnlijk herkenbare allegorie over de irrationa-
liteit en waanzin van oorlog.
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Emilienne Malfatto – De kolonel slaapt niet
Vertaald door Martine Woudt

‘Met deze impressionistische roman slaagt Malfatto er paradoxaal genoeg in de 
wreedheid van de oorlog met een zelden vertoonde helderheid te tekenen. Het 
doet denken aan Dino Buzzati’s De woestijn van de Tartaren.’ – France Culture

Sinds zijn aankomst in het hoofdkwartier, boven de 
stad die geen stad meer is, luistert de kolonel elke 
avond naar de vernietigende geluiden van de herove-
ring. Eerlijk gezegd is hij dankbaar voor die herrie. Die 
zorgt ervoor dat hij in elk geval even de stemmen in 
zijn hoofd niet hoort; zijn geweten, dat hem ’s nachts 
toch al uit zijn slaap houdt.
 Even verderop, in het vervallen paleis, staart de ge-
neraal van hetzelfde leger naar een onthoofd borstbeeld. 
Vroeger of later, denkt hij, zal ook ík vallen, zal ook ik 
niet levender zijn dan deze marmeren sokkel zonder 
hoofd. 
 En dan is er de jonge ordonnans van de generaal. 
Midden in deze oorlog-zonder-einde denkt hij aan de 
brieven die zijn moeder hem stuurt, de enige herinne-
ring aan menselijkheid in deze mistige stad, geschre-
ven in een priegelig handschrift.
 In een verbluffende, ritmische stijl vol poëzie wekt 
Emilienne Malfatto drie personages tot leven die alle-
maal vastzitten in een oorlog die ze niet kunnen win-
nen. Even krachtig als empathisch beschrijft ze hoe de 
militairen vluchten voor de onoverkomelijke fouten 
uit hun verleden en heden: ze verstoppen zich – in de 
hiërarchie, in een bericht van het thuisfront, of, mis-
schien, in een diepe slaap. 

‘Een onverbiddelijke aanklacht tegen de oorlog.’ – Diacritik

Roman
Oorspronkelijke titel  LE COLONEL NE DORT PAS
isbn 978 94 6452 088 0 | nur 302
paperback met flappen | 11,5 x 19 cm | 128 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt AUGUSTUS 2023
e-isbn 978 94 6452 089 7 | ca. € 14,99

9 789464 520880



YOKO OGAWA (Okayama, 1962) won met haar oeuvre elke grote Japanse prijs. Haar ro-
man De geheugenpolitie (2021) was een groot succes in Nederland en daarbuiten. Het boek 
stond op de shortlist van de National Book Award for Translated Fiction en de International 
Booker Prize. Het onvergetelijke jaar van Tomoko won de belangrijke Japanse Tanizaki- 
prijs. 
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Yoko Ogawa – Het onvergetelijke jaar van Tomoko
Vertaald door Luk Van Haute

Na haar vaders dood kan haar moeder niet meer voor 
Tomoko zorgen en wordt ze voor een jaar naar haar oom 
en tante gestuurd. Het is 1972, Tomoko is twaalf jaar 
en kijkt haar ogen uit: het huis waarin ze terechtkomt 
is een oude dierentuin. Haar nicht Mina maakt haar 
wegwijs en vertelt haar verhalen over de eigenzinnige 
inwoners. Tomoko’s oom is de vrolijke eigenaar van 
een fabriek die de radiumhoudende frisdrank Fressy 
maakt, oma Rosa heeft een vreemd, Europees accent, 
en de huishoudhulpen meneer Kobayashi en mevrouw 
Yoneda vormen een excentriek duo. En dan is er nog 
Mina’s beste vriend: Pochiko het dwergnijlpaard.
 Maar als het jaar vordert, ontdekt Tomoko ook een 
schaduwkant. Waarom zit het tapijt vol schroeiplekken 
van sigaretten? Waarom is oom zo vaak en lang van 
huis? Waarom vertelt oma Rosa niet over haar Duitse 
verleden? En waarom ziet Mina zo bleek? Zonder dat 
ze er erg in heeft, dringt een subtiele, maar moeilijk te 
beantwoorden vraag zich op: wat is haar eigen rol in dit 
huishouden?
 Gespeend van vals sentiment beschrijft Yoko Oga-
wa het Japanse leven in de jaren zeventig.  Het onver-
getelijke jaar van Tomoko is een prachtige roman over 
alle losse identiteiten binnen een grote familie, over 
klasseverschillen en over het naoorlogse Japan.

Lichtvoetig en teder schrijft Ogawa over opgroeien in de jaren 
zeventig in Japan.

Roman
Oorspronkelijke titel  MINA NO KŌSHIN
isbn 978 94 6452 086 6  | nur 302
paperback  | 13,6 x 21,5 cm | 304 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt JUNI 2023
e-isbn 978 94 6452 087 3 | ca. € 14,99

9 789464 520866



Fragment uit Het onvergetelijke jaar van Tomoko

Als ik in een paar woorden moet uitleggen wat voor kind Mina was, 
zou ik allerlei omschrijvingen kunnen gebruiken: een meisje met 
astma, een meisje dat van boeken hield, een meisje dat op een dwerg-
nijlpaard reed. Maar als ik het bewijs wil leveren dat het om Mina 
gaat en om niemand anders, dan moet ik zeggen: een meisje dat met 
een lucifer mooi vuur kon doen branden. Dat was wat Mina tot Mina 
maakte.
    Ik wist niet goed hoe het kwam dat Mina zo van lucifers was gaan 
houden, of waarom de volwassenen haar niet tegenhielden vanwege 
het gevaar. Maar toen ik naar het huis in Ashiya kwam, zat er in elk 
geval al steevast een luciferdoosje in de zak van haar rok en was al 
beslist dat het Mina’s taak was het gasvuur voor het bad aan te maken, 
de lantaarn in de kamer met het lichtstralenbad te doen branden en 
op avonden met een stroomstoring of een speciaal diner kaarsen aan 
te steken.
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Yoko Ogawa – De geheugenpolitie

‘Japans grootmeester Yoko Ogawa werkt de parabel op 
een haast poëtische manier uit.’ – Knack Focus ****
 
‘Er schuilt een dwingende aantrekkingskracht in het 
onherroepelijke wegkwijnen van het eiland en het 
weemoedige relaas van de verteller. Ondanks de dysto-
pische ondertonen is dit geen flitsende scienceficti-
onthriller, maar een zachtmoedig boek over mensen 
die onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en zich vast-
klampen aan het leven.’ – De Tijd
 
‘Meesterlijk boek van een van Japans grootste auteurs.’ 
– De Standaard
 
‘Elegant, berustend en intens beklemmend proza.’ 
– VPRO Gids
 

Ogawa-vertaler Luk Van Haute werkt momenteel aan 
de vertaling van Als mens mislukt (Ningen shikkaku), 
de Japanse klassieker van Osamu Dazai uit 1948. Het 
boek verschijnt dit najaar bij Uitgeverij Cossee.

‘Dazai was een zelfbenoemd delinquent, maar hij schreef 
met de verdraagzaamheid van een vastende schrijver. Al 
zijn boeken zijn prachtig, maar Als mens mislukt is zijn 
meesterwerk.’ – Patti Smith

‘Een krachtige roman over naoorlogs Japan. Hoofdper-
sonage Yozo Oba is het symbool van een ontmoedigde 
generatie.’ – Booklist 

isbn 978 90 5936 945 0 | € 22,99
paperback | 304 blz.

Najaar 2023: Osamu Dazai – Als mens mislukt             
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‘Als we het over de romans van Makumbi hebben dan is het antwoord: stan-
daard bestaat niet. Hier is namelijk niet alleen een geweldige verteller aan het 
woord, maar ook iemand die kwesties anders weet aan te snijden dan we ge-
wend zijn.’ – NRC ••••• over De eerste vrouw

‘Makumbi deed haar best eindelijk eens een roman voor Oegandezen te schrij-
ven, maar haar thematiek spreekt elke wereldburger aan.’ – de Volkskrant over 
Kintu

JENNIFER NANSUBUGA MAKUMBI (Kampala, 1967) schrijft romans en korte verhalen. Ze 
studeerde en doceerde Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze in 2001 haar studie voortzette 
in Manchester, Groot-Brittannië. Haar twee romans, Kintu en De eerste vrouw, wonnen di-
verse prijzen en worden gezien als hedendaagse klassiekers. Makumbi is een van de belang-
rijkste stemmen in de Afrikaanse literatuur. Ze doceert Creative Writing aan de universiteit 
van Manchester. 
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Jennifer Nansubuga Makumbi  
Dit verhaal moet goed verteld worden

Winnaar van de Commonwealth Short Story Prize

Als er iets is wat de personages uit Dit verhaal moet 
goed verteld worden bindt, is dat ze ongemakkelijke 
vragen te verduren krijgen:
‘Wat doe jij hier?’
‘Spreken die kinderen van jou geen Luganda?’
‘Ken je die meneer; Idi Amin?’
Maar de moeilijkste vraag van allemaal stellen ze zich-
zelf: ‘Is dít nu thuis?’

Even hilarisch als genadig toont Jennifer Nansubuga 
Makumbi de reis van Oegandese migranten naar het 
noorden. Ze werken er hard, leven sober, slagen of ver-
liezen, keren terug of blijven voorgoed. Altijd is er het 
chaotische en gecompliceerde verleden in Oeganda dat 
een schaduw werpt over hun nieuwe leven. 
 Makumbi is een meester in het tonen van alleszeg-
gende momentopnames – korte scènes, gedragingen 
of gedachten waarin een wereld besloten ligt. En behal-
ve de ongemakkelijke vragen, stelt ze tussen de regels 
door ook een vraag aan de lezer. Wat betekent dat ei-
genlijk, ergens bij horen, en moet je dat wel willen?

Roman
Oorspronkelijke titel LET’S TELL THIS STORY 
PROPERLY
isbn 978 94 6452 094 1  | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 336 blz.
ca. € 25,99 | verschijnt JULI 2023
e-isbn 978 94 6452 095 8  | ca. € 14,99

Vertaald door Josephine Ruitenberg

9 789464 520941

isbn 978 90 5936 951 1isbn 978 90 5936 900 9



Kathy Page – Simons alfabet
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KATHY PAGE (Londen, 1958) is een Brits-Canadese schrijver. Ze studeerde Engelstalige litera-
tuur aan de universiteiten van York en East Anglia en werkte in de jaren negentig als psycho-
therapeute voor drugsverslaafden. Page heeft inmiddels acht romans en vijf non-fictieboeken 
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. Simons alfabet was een Governor General’s fina-
list in 2005. Tegenwoordig geeft ze les aan de universiteit van Vancouver Island.

‘Page sentimentaliseert de wreedheid van het leven in een gevangenissysteem 
niet, maar weet het te overstijgen via Simon, die zijn eigen verhaal schrijft met 
tatoeage-inkt en brieven. Deze krachtige roman is een openbaring.’  – Kirkus
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Kathy Page – Simons alfabet

‘Een prachtig boek, uitzonderlijk, intens, onthullend, uitdagend, slopend en 
vooral meeslepend… Ik bleef het mezelf afvragen, hoe weet Kathy Page dit al-
lemaal?’ – The Guardian

stuk vuil, moordenaar, gevaar voor vrouwen, slim. Deze 
woorden heeft Simon Austen op zijn lichaam getatoe-
eerd. Zijn jeugd bracht hij door in pleeggezinnen en 
tehuizen. Nu zit hij een levenslange gevangenisstraf 
uit omdat hij zijn vriendin Amanda om het leven heeft 
gebracht. Simon is charmant en intelligent, maar ook 
manipulatief en ongrijpbaar. Hij weet wat hij heeft 
gedaan, maar zijn motief blijft onduidelijk, ook voor 
hemzelf. Ondanks het vonnis probeert Simon zich te 
rehabiliteren. Hij leert lezen en schrijven en gaat hei-
melijke correspondenties aan met vrouwen om ze be-
ter te begrijpen. 

Na een openhartig gesprek met een ruimdenkende 
reclasseringsmedewerker wordt hij overgeplaatst naar 
een penitentiaire inrichting waar gevangenen worden 
blootgesteld aan uiteenlopende en soms experimen-
tele therapieën. We volgen Simons ervaringen in de 
instelling en zijn vriendschap met Charlotte, een trans- 
gender vrouw die zijn begrip van vrouwen verder op de 
proef stelt. 

In deze huiveringwekkende psychologische roman 
put Page uit haar eigen ervaringen tijdens een werk-
verblijf in een mannengevangenis. Met Simon wekt ze 
een personage tot leven dat sympathie opwekt bij haar 
lezers, ongeacht het feit dat hij een verschrikkelijke 
misdaad heeft gepleegd.

Roman
Oorspronkelijke titel ALPHABET
isbn 978 94 6452 080 4 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 368 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt JUNI 2023
e-isbn 978 94 6452 081 1 | ca. € 14,99

9 789464 520804

Vertaald door Gerda Baardman



De wereld is niet stil. In Het witste woord houden 
muizen de tijd bij in een Excelbestand, hebben woor-
den zielen en brengt de sneeuw geluk. De bundel be-
staat uit liefdesgedichten, voor een mens, een oude 
hond, de winter die verloren gaat. Eva Meijer vangt 
wat ze ziet in een nieuwe vorm voor deze tijd, voorbij 
de oude hiërarchieën. Ze loopt door het bos, wordt 
zwaan, plant, stem. Kom maar mee, lezer. De andere 
werkelijkheid bestaat al.

Gedichten
isbn 978 94 6452 084 2 | nur 306
paperback | 15 x 23 cm | 64 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt JUNI 2023

9 789464 520842
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Eva Meijer – Het witste woord 

MIJN ZWANENHART

Waar ben je nu, mijn zwanenhart?
Het wordt niet minder, alleen maar meer

Waar ben je nu, mijn wolkenhals?
Het meer is stil en grauw
Ik zwem hier door een rafeldag
Ik dacht dat het wel weg zou gaan

Waar ben je nu, mijn winterveer? 
Ik droomde van een lentenest
Het misten van de overkant
En missen is het witste woord

Waar ben je nu, mijn vleugelhart?
De kanten nacht, de waterslaap
Het allerliefste wat ik wou
Er is er eentje dood

Waar ben je nu, mijn zwanenhart?
Ik dacht dat ik hier wachten zou
En dat het dan voorbij kon gaan
Maar het wordt alleen maar meer
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Het veelzijdige oeuvre  
van Eva Meijer 

EVA MEIJER (Hoorn, 1980) is filosoof 
en schrijver. Ze schrijft al sinds haar 
vroege jeugd gedichten, verhalen en 
liedjes. In haar werk speelt de taal vaak 
de hoofdrol. Als thema – in haar ro-
mans, academische werk, columns en 
essays – en in de vorm. Ze vermengt 
genres en vindt nieuwe uit, zoekt naar 
de precieze betekenis van woorden en 
bedenkt nieuwe. Als filosoof onder-
zoekt ze niet-menselijke talen en de 
grens tussen taal en politiek. 

Meijer publiceerde vijftien boeken, 
haar werk is vertaald in twintig talen. 
Haar laatste roman, Zee Nu (2022), 
werd genomineerd voor de Libris Lite-
ratuur Prijs. Het witste woord is haar 
eerste dichtbundel. 
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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 voor-
namelijk romans, waaronder Een vrouw op de vlucht voor een bericht (2009) en Uit 
de tijd vallen (2011). Hij won onder andere de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel 
en de prestigieuze International Booker Prize. Zijn laatste roman Het leven speelt met 
mij (2020) werd wereldwijd als een meesterwerk geprezen. Tijdens de uitreiking van 
de Erasmusprijs 2022 voor zijn oeuvre verscheen de heruitgave van zijn veelgeroemde 
debuutroman De glimlach van het lam.
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David Grossman – Leeuwenhoning   
De mythe van Samson 

Roman
Oorspronkelijke titel DWASJ ARAJOT
isbn 978 94 6452 092 7  | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm 
ca. 160 blz. | ca. € 22,99
verschijnt JUNI 2023
e-isbn 978 94 6452 09 34 | ca. €  14,99

Vertaald door Shulamith Bamberger  

‘Samson, de held – zo leert ieder Joods kind hem van 
jongs af aan kennen. De man die met zijn blote handen 
een leeuw verscheurde, een charismatisch man in de 
strijd van de Joden tegen de Filistijnen en zonder twij-
fel een van de wildste, meest oogverblindende bijbelse 
figuren. Mijn Samson is niet de moedige leider noch 
een ordinaire gespierde moordenaar.’ 
 Elke week bespreekt Grossman met vrienden ver-
halen uit het Oude Testament. Voor hem is de Samson- 
mythe in de eerste plaats het verhaal van een man die 
zijn hele leven worstelde om het enorme lot te accepte-
ren dat hem werd opgelegd. Het verhaal van een kind 
dat vanaf de geboorte een vreemde was voor zijn vader 
en moeder. Het verhaal van een machtige held die zijn 
hele leven verlangde naar de liefde van zijn ouders, naar 
de liefde die hij nooit heeft gevonden. Zijn biografie, 
vertelt Grossman, is niets meer dan het kwellende pad 
van een eenzame rusteloze ziel, van een zelfmoordter-
rorist die nergens ter wereld thuis is. Zelfs het lichaam 
waarin hij woont is een plaats van ballingschap. Gefas-
cineerd lezen wij hoe de mythe – met al die bijen die in 
het leeuwenkarkas nestelen – plotseling doordringt in 
ons dagelijks leven en herkenbaar wordt. 

9 789464 520927

David Grossmans fascinerend actuele interpretatie van de mythe van Samson  



 De meesterwerken van David Grossman weer leverbaarWinnaar van de Erasmusprijs 2022

‘In een wereld die wordt beheerst door ernstige spanningen, waarin we vaak 
niet lijken te weten hoe we ons tot elkaar moeten verhouden, brengt Grossman 
met zijn buitengewone vertelkunst de onbekende, gevreesde ‘ander’ dichterbij 
en transformeert hij strijd, pijn en leed tot iets wat troost kan bieden. 

In zijn vele romans en essays toont Grossman zijn unieke talent voor het 
verbinden van een verdeelde wereld. De jury omschrijft zijn oeuvre als een mo-
nument voor de kracht van de verbeelding, die een gids vormt voor het mens-
zijn.’ 

– Juryrapport Erasmusprijs 2022, thema ‘Verbinders in een verdeelde wereld’ 
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‘Een van de beste boeken ooit geschreven.’ 
– Jonathan Safran Foer over Zie: liefde

‘Zie: liefde zal vast en zeker worden gerekend tot de canon van boeken die net 
als De blikken trommel van Grass en Honderd jaar eenzaamheid van Márquez 
met nieuwe middelen een groots visioen van de mens en zijn geschiedenis 
hervertellen.’ – The New York Times over Zie: liefde

‘Ik las het in drie dagen uit. En wat genoot ik van Grossmans taal, van zijn rijke 
fantasie en groteske humor, van zijn soms onwerkelijke verhaal vol aanstekelij-
ke levenslust.’ – Michel Krielaars in NRC over Zie: liefde

‘Dit is een verpletterend sterk en indringend boek, David Grossmans meester-
werk. Ik heb deze lange roman in een koortsige trance verslonden. Aangrijpend, 
schitterend, onvergetelijk.’ 
– Paul Auster over Een vrouw op de vlucht voor een bericht

‘Een geweldig memento mori voor iemand die niet eens gestorven is.’ 
– Trouw over Een vrouw op de vlucht voor een bericht

isbn 978 90 5936 594 0  | € 26,99 | 560 blz. isbn 978 90 5936 304 5   | € 27,99 | 688 blz.

De meesterwerken van David Grossman weer leverbaar



ANNA VAN SUCHTELEN (New York, 1961) is kunstenaar 
en schrijver. Haar projecten, vaak contextgerelateerd en 
interactief, onderzoeken zintuigen, geheugen en tijd. Haar 
kunst is wereldwijd tentoongesteld, uitgevoerd en vertoond. 
In haar debuut Versailles aan de Schelde beschreef ze haar 
familiegeschiedenis vanuit het huis Zorgvliet in Zeeland.
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Anna van Suchtelen – Helenka
Pionier tussen wetenschappers en vrijheidsstrijders 

Voor de lezers van Edmund de Waal en Alma’s dochters  
van Jutta Chorus

In 1911 zit een jonge vrouw met opgestoken zwart haar 
in een laboratoriumruimte op een tafel, tussen de gla-
zen flessen en flacons. Er zitten gaten in haar labjas. 
Achter de vrouw, waar buizen en drukmeters te zien 
zijn, hangt een bord aan de muur: nicht berühren. lebens- 
gefahr 4000 volt. De vrouw kijkt uitdagend de camera in. 

Voor haar elfde verjaardag krijgt Anna van Suchtelen 
deze foto van haar vader. Dat is je oma, hoort ze, gefoto-
grafeerd door je opa. Jarenlang blijft oma Helenka een 
mythisch figuur, iemand over wie ze niet veel meer 
wist dan dat ze in 1887 in het door Rusland bezette Po-
len werd geboren, natuur- en scheikunde studeerde in 
Zürich en eindigde in Nederland.

Helenka blijkt een geëngageerd student, een bril-
jant wetenschapper en een moeder die carrière wilde 
maken in een turbulente tijd. Het boek leidt ons van 
het Oekraïense platteland en Kyiv naar Warschau, en 
van Zweden naar Amsterdam. Op de golven van we-
reldgebeurtenissen – de tijd van wetenschappelijke 
doorbraken, Europese grensverschuivingen, epidemie-
en, volksopstanden en de Russische revolutie – liet 
Helenka zich leiden door haar dromen en haar voor-
beeld Marie Curie. Het is het verhaal van een vrouw die 
op een kantelpunt in de Europese geschiedenis moest 
vechten voor haar plek.

Roman
Met kaarten en afbeeldingen
isbn 978 94 6452 096 5 | nur 320
paperback | 13,6 x 21,5 cm 
ca. 256 blz. | ca. € 24,99  
verschijnt SEPTEMBER 2023
e-isbn 978 90 5936 097 2 | ca. € 14,99  

9 789464 520965
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IRMGARD KEUN (Charlottenburg, 1905 – Keulen, 1982) had in 1932 een sensationeel  
succes met Het kunstzijden meisje. De pers was enthousiast én ontzet. Toen Hitler aan de 
macht kwam, kwamen haar boeken op de zwarte lijst. Haar jonge, ambitieuze vrouwelijke 
personages pasten in hun streven naar onafhankelijkheid niet in de nationaalsocialistische 
ideologie. In 1936 ontvluchtte Keun Duitsland, ze vertrok met Joseph Roth naar Wenen, 
later naar Oostende en vervolgens naar Amsterdam. In 1940 ging ze met valse papieren naar 
Keulen om voor haar ouders te kunnen zorgen. In de jaren vijftig raakte haar werk in ver- 
getelheid; in 1979 werd het door de jonge redacteur Christoph Buchwald herontdekt.



27     uitgeverij cossee

Irmgard Keun – Het kunstzijden meisje

‘Als u slechts half zo goed schrijft als u praat, vertelt en observeert, dan wordt 
u de beste schrijfster die Duitsland ooit heeft gekend.’ – Alfred Döblin, auteur 
van Berlijn Alexanderplatz, tegen Irmgard Keun

Doris, nog geen twintig, droomt van zijden kleren 
maar moet het met een kunstzijden surrogaat stellen. 
Een sprankelend leven leiden wil haar in de provincie-
stad niet lukken, de ‘minuten zonder moeite’ zijn op 
een hand te tellen, en daarom: op naar de metropool 
Berlijn. Doris wil een Glanz worden, een dame die het 
maakt in het leven, desnoods via een man. 

Maar de juiste aanbidder is moeilijk te vinden in 
het Babylon van de jaren twintig. Doris observeert 
doelgericht en op een bijzonder originele manier, haar 
directe stijl en haar eerlijkheid zijn ontwapenend, ko-
misch en charmant. Haar afrekening met het huwelijk, 
de rassenwaan, het literaire snobisme en de moraal van 
de rijken is scherp én grappig. Keun geeft een stem aan 
een jonge dromer met meer vertrouwen dan geluk, een 
jonge vrouw die duidelijk de gave, het cynisme en de 
connecties mist om een Glanz te worden. 

Inmiddels geldt de plezierige, tragikomische schel-
menroman – tevens een ontluisterend portret van de 
ontwrichting tijdens de Weimarrepubliek – als een 
mijlpaal in de literatuur voor 1933 en als een must in 
elke geëmancipeerde boekenkast. 

Roman
oorspronkelijke titel DAS KUNSTSEIDENE 
MÄDCHEN 
isbn 978 94 6452 090 3 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt MEI 2023
e-isbn 978 94 6452 091 0 | ca. €  14,99

9 789464 520903

Vertaald door Dineke Bijlsma



‘Strafhok is in your face. De moeite van het lezen waard. Vianen was een stout-
moedige schrijfster die in de jaren zestig en zeventig de vinger wist te leggen 
op de pijnplekken van Suriname.’ – Annemieke Bosman bij Opium, Radio 4

‘Haar nu heruitgegeven debuut is koortsig sensueel en prachtig (...) Dankzij de 
heruitgave van deze sensitieve roman worden niet alleen Vianen en haar werk, 
maar ook de gevolgen van ‘ons’ koloniaal verleden aan de vergetelheid onttrok-
ken, én terecht.’ – Trouw

‘Suriname, ik ben is een schitterende roman, die je  – zonder het slot weg te 
willen geven – met een klap in het gezicht achterlaat.’ – NRC ●●●●●

‘Suriname, ik ben is een beklemmende maar tegelijk ook vitale roman. Het is 
een gelukkige keuze dit boek opnieuw uit te geven.’  
– De Groene Amsterdammer

‘Suriname, ik ben is het hartverscheurende verhaal van een jonge vrouw die 
moet opboksen tegen een wereld waarin haar plek op voorhand is bepaald door 
culturele tradities. Haar werk blijft belangrijk en actueel, en grijpt nog steeds 
naar de keel, meer dan vijftig jaar na datum.’ – Literair Nederland

De media over de herontdekking van Bea Vianen



150 jaar afschaffing van de slavernij

‘Reeds in 1969 schrijft Bea Vianen op een indringende manier over de gevol-
gen van het kolonialisme op onze relaties, de hokjes waarin wij denken en 
op onze ervaren (on)vrijheid. Een halve eeuw later komen deze thema’s nog 
steeds vaak ter sprake in de persoonlijke dialogen aan de Keti Koti Tafel. Deze 
vertraagde flessenpost – dankzij de heruitgave van haar werk – vormt dan ook 
een wake-upcall om actief mee te werken aan een daadwerkelijk herstel van 
zwart-witrelaties en aan de heling van de pijn die daarmee samenhangt.’
 – Mercedes Zandwijken, Stichting Keti Koti Tafel

isbn 978 94 6452 024 8  | € 22,99 

‘Bea Vianen was haar tijd ver vooruit.’ – de Volkskrant

Het is het begin van de jaren zeventig. In de Gravenstraat in Para-

maribo komt een bont gezelschap van mensen bijeen – Hindoesta-

nen, Javanen, moslims en Creolen. Maar in hoeverre leven zij samen? 

Zit niet elke bevolkingsgroep in een eigen strafhok? Als er een moord 

wordt gepleegd op een bestuursopzichter wordt de Gravenstraat het to-

neel van een grote opstand. We volgen Nohar, Roebia en Raymond in 

hun verzet tegen de postkoloniale macht.

Strafhok is een aangrijpende roman waarin Bea Vianen de diversiteit 

van de Surinaamse samenleving met verve portretteert. En nu lezen wij 

het met andere ogen – als aantekening avant la lettre voor ons huidige 

diversiteitsdebat. 

‘Een schitterende roman die je met een klap in het gezicht achterlaat.’ 

– nrc ***** over Suriname, ik ben

Bea Vianen (Paramaribo, 1935-2019) was jaren-

lang de meest gelezen auteur in Suriname. Ze 

schreef in zowel proza als poëzie over de ver-

houdingen tussen de Surinaamse bevolkings-

groepen, over haar Hindoe staanse afkomst, en 

over de schoonheid en beklemming van haar 

land, dat wordt beheerst door het koloniale ver-

leden. De heruitgave van Vianens debuutroman 

Suriname, ik ben (Cossee, 2021) ontving lovende 

reacties van pers en lezers, en wordt in verschil-

lende talen vertaald.

Met nawoorden van Jerry Dewnarain en Dominique van Varsseveld

www.cossee.com
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isbn 978 90 5936 980 1 | € 22,99 

‘Bea Vianen vind ik een geweldige auteur. Een belangrijke 
herontdekking!’ – Babs Gons

De eigenzinnige en avontuurlijke Sita groeit op in het Suriname van 
de jaren vijftig, ergens tussen het oerwoud en de stad, in een gebied 

waar mango- en guavebomen groeien en de muskieten onophoudelijk 
gonzen. Sinds het overlijden van haar moeder houdt ze zich noodge-
dwongen bezig met het huishouden. De sfeer in huis is beklemmend. 
Haar autoritaire vader en kille grootmoeder zwijgen als zij iets vraagt, 
haar broertje Ata houdt zich afzijdig. Sita moet als jonge vrouw vechten 
voor een plek binnen de maatschappij die voelt als een gevaarlijke wil-
dernis, vol tegenstrijdige opvattingen. Welk leven wil ze leiden? 

Suriname, ik ben is het opzienbarende debuut van Bea Vianen en ver-
scheen voor het eerst in 1969. Nu, meer dan vijftig jaar later, is het nog 
even actueel en aangrijpend als toen.

Met een nawoord van Warda El-Kaddouri.

Bea Vianen (Paramaribo, 1935-2019) was de 
meest gelezen auteur van Suriname in de jaren 
zeventig en tachtig. Ze schreef in zowel proza 
als poëzie over de verhoudingen tussen de Su-
rinaamse bevolkingsgroepen, over haar Hin-
doestaanse afkomst, en over de schoonheid en 
beklemming van haar land, dat wordt beheerst 
door een koloniaal verleden. Vianen wisselde 
periodes aan beide kanten van de oceaan met 
elkaar af en overleed op drieëntachtigjarige leef-
tijd in Paramaribo.

isbn 978-90-5936-980-1

www.cossee.com

Bea Vianen

Roman  Cossee

Bea Vianen
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Kristine Bilkau – Bij de buren

J.M. Coetzee – De Pool 

Len Howard – Leven met vogels

Karen Jennings –  Een eiland 

Gerrit Kouwenaar – Val, bom

Wiel Kusters – Morgen wordt het voor iedereen maandag

Konrad Merz  –  Een mens valt uit Duitsland

Elte Rauch – Een vrouw met mooie borsten

Dorothy West – De bruiloft

Lisa Fittko – Vlucht over de Pyreneeën

Irmgard Keun – Het kunstzijden meisje

Clovis E. van Wijk – Ik ga naar buiten om de tuin te zien

David Grossman - Leeuwenhoning

Eva Meijer – Het witste woord

Yoko Ogawa – Het onvergetelijke jaar van Tomoko

Kathy Page – Simons alfabet

Chaja Polak – Het verdriet van de vrede

Jennifer Nansubuga Makumbi – Dit verhaal moet 

 goed verteld worden

Emilienne Malfatto – De kolonel slaapt niet

De literaire kattenkalender 2024

Anna van Suchtelen - Helenka

Zojuist 

verschenen

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Uitgeverij Cossee Bestellijst zomer 2023Verschijningskalender

100 jaar  
Gerrit Kouwenaar

isbn  978 94 6452 076 7 isbn  978 94 6452 078 1
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Anna van Suchtelen - Helenka
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‘Bea Vianen was haar tijd ver vooruit.’ – de Volkskrant

Het is het begin van de jaren zeventig. In de Gravenstraat in Para-

maribo komt een bont gezelschap van mensen bijeen – Hindoesta-

nen, Javanen, moslims en Creolen. Maar in hoeverre leven zij samen? 

Zit niet elke bevolkingsgroep in een eigen strafhok? Als er een moord 

wordt gepleegd op een bestuursopzichter wordt de Gravenstraat het to-

neel van een grote opstand. We volgen Nohar, Roebia en Raymond in 

hun verzet tegen de postkoloniale macht.

Strafhok is een aangrijpende roman waarin Bea Vianen de diversiteit 

van de Surinaamse samenleving met verve portretteert. En nu lezen wij 

het met andere ogen – als aantekening avant la lettre voor ons huidige 

diversiteitsdebat. 

‘Een schitterende roman die je met een klap in het gezicht achterlaat.’ 

– nrc ***** over Suriname, ik ben

Bea Vianen (Paramaribo, 1935-2019) was jaren-

lang de meest gelezen auteur in Suriname. Ze 

schreef in zowel proza als poëzie over de ver-

houdingen tussen de Surinaamse bevolkings-

groepen, over haar Hindoe staanse afkomst, en 

over de schoonheid en beklemming van haar 

land, dat wordt beheerst door het koloniale ver-

leden. De heruitgave van Vianens debuutroman 

Suriname, ik ben (Cossee, 2021) ontving lovende 

reacties van pers en lezers, en wordt in verschil-

lende talen vertaald.

Met nawoorden van Jerry Dewnarain en Dominique van Varsseveld
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‘Bea Vianen vind ik een geweldige auteur. Een belangrijke 
herontdekking!’ – Babs Gons

De eigenzinnige en avontuurlijke Sita groeit op in het Suriname van 
de jaren vijftig, ergens tussen het oerwoud en de stad, in een gebied 

waar mango- en guavebomen groeien en de muskieten onophoudelijk 
gonzen. Sinds het overlijden van haar moeder houdt ze zich noodge-
dwongen bezig met het huishouden. De sfeer in huis is beklemmend. 
Haar autoritaire vader en kille grootmoeder zwijgen als zij iets vraagt, 
haar broertje Ata houdt zich afzijdig. Sita moet als jonge vrouw vechten 
voor een plek binnen de maatschappij die voelt als een gevaarlijke wil-
dernis, vol tegenstrijdige opvattingen. Welk leven wil ze leiden? 

Suriname, ik ben is het opzienbarende debuut van Bea Vianen en ver-
scheen voor het eerst in 1969. Nu, meer dan vijftig jaar later, is het nog 
even actueel en aangrijpend als toen.

Met een nawoord van Warda El-Kaddouri.

Bea Vianen (Paramaribo, 1935-2019) was de 
meest gelezen auteur van Suriname in de jaren 
zeventig en tachtig. Ze schreef in zowel proza 
als poëzie over de verhoudingen tussen de Su-
rinaamse bevolkingsgroepen, over haar Hin-
doestaanse afkomst, en over de schoonheid en 
beklemming van haar land, dat wordt beheerst 
door een koloniaal verleden. Vianen wisselde 
periodes aan beide kanten van de oceaan met 
elkaar af en overleed op drieëntachtigjarige leef-
tijd in Paramaribo.
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