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Tanya Commandeur - Rosa's oorlog
Verschijnt 11 november 2020

Een liefdesgeschiedenis over een jonge Surinaamse vrouw en een vreemdeling in

oorlogsjaren. Het decor is café Belvédère, een jazz-café in de Rotterdamse wijk

Katendrecht.

De enige wijk in Nederland waar de Duitse soldaten niet mochten komen van hun

legerleiding wegens de grote hoeveelheid prostituees.

‘Waar ben ik?’ ‘Rustig maar, dit is de Kaap, de enige plek in Nederland waar de moffen niet

mogen komen.’
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

Augustus 1942: een jongeman spoelt aan op het Rotterdamse Katendrecht, waar de Duitse

soldaten wegens een verbod op prostitueebezoek niet mogen komen. Hij wordt opgevangen in

Belvédère, het roemruchte café waar beneden verboden jazz gespeeld wordt en boven

onderduikers en verzetsmensen huizen. De man is zijn geheugen kwijt: hij heeft naam noch

verleden. Rosa, een Surinaamse bediende, ontfermt zich – samen met haar broertje Lucky –

over de vreemdeling. Wie is hij? Wat is zijn afkomst en achtergrond? Een bont gezelschap zoekt

en speculeert, tot de verontrustende waarheid komt bovendrijven.

Over Uit liefde, meneer Tuschinski:

‘Door het prachtige omslag van Uit liefde meneer Tuschinski waan je je direct
in de Twenties, en zodra je de eerste pagina’s van deze historische roman
leest, lééf je in deze tijd.’
— Marie Claire

‘Een intrigerend liefdesverhaal’ 
— Tineke de Nooij

Tanya Commandeur (Haarlem, 1969) studeerde Romaanse Talen en Culturen. Zij werkt als

freelance (eind)redacteur en vertaler.
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De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.

Ambo|Anthos
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