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schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com 
en volg ons op facebook, twitter en instagram.

Österreichischer Buchpreis

Ook is er mooi nieuws uit het buitenland: de Oostenrijkse Milena 
Michiko Flašar heeft met haar boek Meneer Katō speelt familie de 
shortlist van de Österreichischer Buchpreis bereikt. De jury van de 
belangrijkste landelijke literaire prijs schreef in haar juryrapport dat 
de roman komische situaties en existentiële ernst afwisselt, en zich 
begeeft op de grens van werkelijkheid, leugen en droom.

De jury van de Cultuurprijs Nederland-Duitsland 2018 
heeft deze prijs aan Uitgeverij Cossee toegekend. Uit 
het juryrapport: ‘Uitgeverij Cossee heeft zich bij uitstek 
ingezet voor het Duitse boek in Nederland en vice ver-
sa. De jury ziet deze prijs als een oeuvre-prijs, als een 
erkenning voor een lange geschiedenis van uitgeven 
vanuit een oprechte liefde voor het boek. Eva Cossée en 
Christoph Buchwald hebben met hun team van mede-
werkers aangetoond dat juist ook de kleinere, zelfstandi-
ge uitgeverij een belangrijke plaats in de literaire wereld 
heeft. […] Met hun liefde voor het boek zijn zij een fan-
tastisch vehikel in de transnationale cultuuruitwisseling 
tussen Nederland en Duitsland. Deze uitgeverij is een 
voorbeeld voor andere culturele instellingen die tegen 
de trend in kiezen voor kwaliteit.’ De prijs wordt op  29 
november 2018 ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan 
van het Genootschap Nederland Duitsland voor de twee-
de keer uitgereikt.

Prestigieuze prijs voor Uitgeverij Cossee Kristine Bilkau

Een liefde, in gedachten

Hoeveel overgave, romantiek en risico laten wij toe, 
als het om de liefde gaat?

‘Een prachtig boek over afscheid en veerkracht en een 
monument voor een moeder; haar dromen, haar lief-
de en haar gebroken hart.’ – Marjolijn van Heemstra 

‘Los én poëtisch komt hij aanzeilen, deze bijzondere 
en troostrijke roman over de liefde en wat dat eigen-
lijk is.’ – Die Zeit

Boekenweekthema
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Kristine Bilkau (Hamburg, 1974) is journaliste en 
schrijfster. Haar opzienbarende en alom geprezen ro-
man De gelukkigen werd genomineerd voor de Deut-
sche Buchpreis, won de prijs voor het Beste Roman-
debuut 2015 en is in meerdere talen vertaald. Ook haar 
tweede roman, Een liefde, in gedachten, wordt met en-
thousiasme ontvangen en is in Duitsland al meerdere 
keren herdrukt.

promotie

• Auteursbezoek
• Vooruitboekje voor boekhandel en pers
• Boekenweekthema: De moeder de vrouw
• Social media campagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers

© irwan droog

‘We waren er allemaal erg van onder de indruk. De dreiging dat alles 
gaat verdwijnen: wat doet dat met je, en wat doet dat met je relatie? 
Ontzettend goed.’ – DWDD boekenpanel over De gelukkigen

Kristine Bilkau  Een liefde, in gedachten

Het is 1964 en de hits van Elvis, Dave Brubeck en Cateri-
na Valente draaien in iedere jukebox. Samen in een café 
zitten is voor Antonia en Edgar de hemel op aarde, ze 
lijken voor elkaar gemaakt. Beiden – aan het einde van 
de oorlog geboren – dromen van een ander leven dan 
dat van hun ouders, zonder ontberingen en beperkin-
gen. De wereld leren kennen! Genieten, en vooral anders 
leven en liefhebben! Edgar krijgt de kans om een export-
bedrijf in Hongkong op te bouwen, Antonia zal volgen 
zodra hij als zakenman voet aan de grond krijgt. Dan 
komt zijn telegram: Zeg alsjeblieft woning en werk op 
– prepareer alles voor vertrek in mei – vliegbiljet volgt. 
Antonia wacht af, zonder werk en huis, met haar bezit-
tingen ingepakt in zeevrachtkisten. Ze schrijft bemoedi-
gende liefdesbrieven en leest die van Edgar, vol beloftes 
en steeds maar weer uitstel. 

Na een jaar beëindigt ze hun verloving. Ze wil niet meer 
hopen en wachten, maar leven, en dat is moeilijk genoeg. 
Hoe is haar honger naar vrijheid en onafhankelijkheid te 
combineren met de wens naar een oprechte relatie? 

 Vijftig jaar later, tijdens het leegruimen van Antonia’s 
woning, vraagt haar dochter zich af waarom haar char-
mante moeder diep van binnen haar leven lang trouw is 
gebleven aan haar eerste grote liefde. Een ongeneeslijke 
en verspilde liefde die haar moeder zich tot het einde 
toe door niemand had laten afpakken. Ten slotte blijft de 
vraag: wie is die man die haar moeder nooit kon verge-
ten en die ze nog maar zelden zag? De dochter wil hem 
ontmoeten, één enkele keer.  

roman

oorspronkelijke titel eine liebe, in gedanken

vertaald door pauline de bok

isbn 978 90 5936 832 3 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt februari 2019

e-isbn 978 90 5936 837 8 | ca € 9,95

‘Hier is een schrijfster aan het werk die 
onze passies door de tijden heen schitte-
rend in kaart brengt. Een uniek talent!’ 
– Buchwoche

isbn 978 90 5936 642 8

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

‘Haar inlevingsvermogen, mensenkennis en formuleringskunst zijn ongeëve-
naard.’ – Süddeutsche Zeitung
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‘Ik heb een nicht op bezoek,’ zei ze en voegde eraan toe, ‘uit 
Parijs.’ Het had iets aantrekkelijks Parijs te noemen, het klonk als 
avontuur en kans op glamour, het klonk naar een leven vol interes-
sante gebeurtenissen. Op straat door een vreemde man aangespro-
ken te worden was in zo’n leven niet meer dan een stofje in de lucht, 
zo klonk Paris.

‘Ik weet nog niet wat mijn nicht vandaag van plan is. Misschien 
heb ik even tijd voor een kop koffie, misschien over een halfuur, 
misschien later.’ Ze deed de deur van het slot, duwde hem op een 
kier en keek hem vragend aan.

‘Natuurlijk, dat begrijp ik. Daarginds,’ hij wees naar de zaak aan 
de overkant, ‘wacht ik een tijdje en het zou me een genoegen doen 
als uw nicht u een kwartiertje laat gaan. Ze hebben ook ijskoffie,’ zei 
hij nog en glimlachte, ‘ik bedoel, echt góéde ijskoffie.’ Hij leek niet 
iemand die regelmatig vrouwen op straat aansprak.

Nu moet ze nog wat tijd laten verstrijken om uit te vinden of hij 
iemand is die wacht, of zij iemand is op wie gewacht wordt.

Er zitten pas vijftien minuten op. Weer loopt ze naar het raam, niet 
te dichtbij, maar zo dat ze net de overkant van de straat kan zien. 
Daarachter staat hij. Ze ziet hoe hij zich dapper verveelt, hoe hij de 
etalage van de sigarenzaak bekijkt, dan die van de kaasboer, hoe hij 
langzaam de ene kant op loopt, dan de andere kant. Hij zou in het 
café kunnen gaan zitten om daar op haar te wachten, maar dat wil hij 
blijkbaar niet. Vijftien taaie minuten, maar dat is nog niet genoeg, ze 
mag het hem niet te makkelijk maken, nooit makkelijk, makkelijk is 
een hard woord, onheus bovendien, het is snel gezegd en verdwijnt 
nooit meer. 

Fragment uit Een liefde, in gedachten

Ze heeft hem in de tram op weg van het werk naar huis een stijve 
nek bezorgd; een stijve nek bezorgd, zo zou ze het een vriendin 
vertellen. Zo heeft ze het mij verteld. In het begin bekeek hij haar 
schuchter, alsof hij niet betrapt wilde worden bij het kijken. Ze be-
trapte hem toch, glimlachte zonder omhaal naar hem, om dan me-
teen schijnbaar onbewogen uit het raam te kijken, wat ze niet lang 
volhield. Zijn gezicht stond haar aan, een hoog voorhoofd net als 
Camus, en ook zulke dunne lippen als hij, donkere haren. Met zijn 
smalle schouders leek hij iemand die als jongen niet de snelste, 
sterkste of luidruchtigste was, en die daar ook helemaal niet op uit 
was geweest.

Bij de halte voor haar huis stapte ze uit, met nog een paar men-
sen, en daarachter hij; dat zag ze uit haar ooghoeken terwijl ze 
moest wachten bij het stoplicht. Langzaam liep ze naar de overkant 
en keek als toevallig over haar schouder achterom; hij volgde haar 
nog steeds, op beleefde afstand. Voor haar deur maakte ze haar 
handtas open en zocht haar sleutel. Nadat ze die had gevonden, 
bleef ze doen alsof ze zocht en wachtte nieuwsgierig af wat er nu 
zou gebeuren.

‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei de man, ze draaide zich naar hem 
om, ‘waarschijnlijk heeft u sowieso geen tijd, u ben vast wat beters 
van plan, maar ik wil u toch graag vragen of ik u mag uitnodigen 
om koffie te drinken.’ Hij keek afwisselend naar haar en naar het 
café aan de overkant, zijn nerveuze lachje beviel haar, en ze had al 
bijna ja gezegd. Maar een vrouw op straat aanspreken, dat was te 
gemakkelijk, daar kon ze niet op ingaan zonder de verkeerde indruk 
te wekken. Ze dacht na hoe ze zich moest opstellen om de koffie af 
te slaan en vervolgens toch niet af te slaan.
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De onverwachte rijkdom van Altena

‘Van Mersbergen schrijft met het hart wijd open, 
maar weet te allen tijden het goedkope sentiment 
te vermijden. Lange tijd niet zo’n leeservaring ge-
had.’ – Het Parool ***** over Naar de overkant van 
de nacht

uitgeverij cossee    9

Jan van Mersbergen
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Jan van Mersbergen De onverwachte rijkdom van Altena

Het is een warme zomermiddag wanneer Frank en zijn 
zoon de dorpsstraat binnenrijden. Die straat is meestal uit-
gestorven, maar nu staat er een opvallend klein en broos 
persoon. Een Japanse heer, een exotische verschijning. Hij 
komt met het bericht dat Rochat overleden is; de man die 
dertig jaar geleden zonder opgaaf van reden een heel meer 
liet omheinen en afsluiten. Hij maakte daarmee een einde 
aan de lange dagen die de jeugd daar in de zomer door-
bracht en zette zo een compleet dorp buitenspel, om – zo 
denken de mensen – zijn eigen hobby te kunnen beoefe-
nen. Rochat werd door iedereen gehaat.

Ook de dochter van Rochat duikt opnieuw op in het 
dorp. Waarom geeft ze Frank en zijn vrouw Marlies de sleu-
tel van het hek rondom het grote meer? Marlies leidt de 
lezer door een legpuzzel van verhalen en mysteries. Na een 
nachtelijke zoektocht ontdekt ze samen met Frank dat het 
meer een geheim in zich draagt dat het gezin geweldige 
rijkdom kan geven.

Wat doet zo’n plotselinge kans met je? Kies je ervoor om 
je eigen weg te gaan, of te delen? Met zijn nieuwe roman 
slaat Jan van Mersbergen een verrassende weg in. De on-
verwachte rijkdom van Altena laat zien dat delen pas zin 
heeft als iedereen ervan profiteert. Een intrigerend verhaal 
over afgunst en solidariteit onder de uitgestrekte hemel 
van de Nederlandse polder.
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isbn 978 90 5936 840 8 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 384 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt maart 2019

e-isbn 978 90 5936 847 7 | ca. € 9,99
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ALS E-BOOK

Jan van Mersbergen (Gorinchem, 1971) debuteerde in 
2001 met de roman De grasbijter, waarmee hij geno-
mineerd werd voor de Debutanten Prijs. Bij Uitgeve-
rij Cossee verschenen ook De macht over het stuur 
(2003), De hemelrat (2005), Morgen zijn we in Pam-
plona (2007) en Zo begint het (2009). Met zijn roman 
Naar de overkant van de nacht (2011) brak hij door bij 
het grotere publiek, won hij de bng Nieuwe Literatuur-
prijs en werd hij genomineerd voor de ako Literatuur-
prijs, de Gouden Uil en de Libris Literatuur Prijs. De in 
2014 verschenen roman De laatste ontsnapping werd 
bekroond met de prestigieuze F. Bordewijkprijs. Twee 
van zijn romans worden verfilmd. Zijn roman De rui-
ter verscheen in 2016. Zijn werk is vertaald in het En-
gels, Frans, Spaans, Duits en Turks.

promotie

• Interviews in lokale en landelijke 
dag- en weekbladen

• Auteur beschikbaar voor lezingen in 
de boekhandel en op literaire podia

• Social media campagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boek-

handel en pers
• Cossee World Rights

© irwan droog

‘Eén van de interessantste schrijvers van Nederland.’ – NRC Handelsblad

isbn 978 90 5936 665 7 isbn 978 90 5936 469 1 isbn 978 90 5936 451 6
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‘“Wij hebben zeven principes opgesteld om naar te leven.

1. Vrede is de weg naar vooruitgang;
2. We leven in harmonie met de natuur;
3. Veganisme is onze levenshouding: we doden nie-

mand;
4. Nudisme: wij zijn naakt omdat kleding in de weg 

staat van ons verbond met de natuur en met elkaar;
5. Anarchisme: we accepteren geen gezag van bovenaf;
6. Bezit corrumpeert: alles moet van iedereen zijn;
7. ...”

“Zeven hebben we nog niet.” 
“Ik vind ze nog niet echt overtuigend.” 
Clémence nam een slok wijn. “Die verwijzing naar Rous-
seau is best toepasselijk, hoewel een beetje uitgekauwd, 
maar hij was natuurlijk ook een heel problematische man, 
met al die kinderen, en zijn houding tegen vrouwen.” 
Ze sloeg op mijn knie. 
“Dat is het zevende punt: vrouwen zijn gelijk aan man-
nen.”’

Voorwaarts

Eva Meijer

12    uitgeverij cossee
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Eva Meijer  Voorwaarts

In 1923 verlaat een groep anarchisten Parijs om nabij Luy-
nes een commune genaamd De groene weg op te richten. 
Hun doel is om in harmonie met de aarde te leven, iets dat 
ze hopen te bereiken door middel van nudisme, veganis-
me en gelijkheid tussen man en vrouw. 

Bijna honderd jaar later leest student politieke filosofie 
Sam een oude uitgave van het dagboek van Sophie Kaï-
zowski, een van de leden van De groene weg. Sam raakt 
betoverd door Sophies verhalen, over het leven op de boer-
derij, haar liefde voor Clémence, de vrouw van oprichter 
Louis, Victors ritmische gymnastiek, hun politieke strijd 
en de vele discussies die ze hebben over de juiste manier 
van leven. Ze overtuigt haar eigen geliefde en haar bes-
te vrienden om de stad te verlaten en zelfvoorzienend 
te gaan leven. In het noorden van het land krijgen ze te 
maken met spirituele gelukszoekers, geldminnende ma-
kelaars, de grenzen van de open liefde en de beklemming 
van afzondering. Hun dromen lijken niet bestand tegen 
de dwang van onze maatschappij en één voor één verlaten 
ze het huis. Of kan het toch anders? Voorwaarts is een 
roman over liefde en vrijheid, en de strijd voor wat de 
moeite waard is. 
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isbn 978 90 5936 833 0 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt maart 2019

e-isbn 978 90 5936 838 5 | ca. € 9,99
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Eva Meijer (Hoorn, 1980) is filosoof en schrijver. Haar 
debuutroman Het schuwste dier (2011) werd genomi-
neerd voor de Academica Literatuurprijs, de Gouden 
Boekenuil en de Vrouw&Proza Debuutprijs. In 2013 
verscheen haar roman Dagpauwoog, gevolgd door de 
roman Het vogelhuis in 2016. Deze roman werd alom 
geprezen en getipt in De Wereld Draait Door. Het vo-
gelhuis is inmiddels in het Frans, Duits, Engels, Turks, 
Pools en Arabisch vertaald en gaat verschijnen in het 
Zweeds en Chinees. In 2017 verscheen haar grensver-
leggende essay De soldaat was een dolfijn, gebaseerd 
op haar proefschrift waarmee ze de Erasmus Disserta-
tieprijs won. Datzelfde jaar ontving ze de Halewijnprijs 
voor haar gehele oeuvre. Tevens won ze met haar essay 
de Hypatia-prijs voor het beste filosofieboek van een 
vrouw. Begin 2019 verscheen haar essay over depres-
sie, De grenzen van mijn taal. 

promotie

• Interviews in lokale en landelijke dag- en 
weekbladen

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de 
boekhandel en op literaire podia

• Social media campagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel 

en pers
• Cossee World Rights

© bob bronshoff

‘Eva Meijer zette het leven van Len Howard op een aanstekelijke manier achter 
elkaar. Zo aanstekelijk en vaak ook zo ontroerend dat ik mij tijdens het lezen van 
Het vogelhuis toch even opgenomen voelde in een vanzelfsprekend en zinvol ver-
band.’ – NRC Handelsblad ****

‘Een subtiele tot denken stemmende, wat excentrieke karakterstudie van de mens, 
de behoedzaam wikt en weegt, en dan toch zijn grip verliest.’ 
– Trouw over Dagpauwoog

isbn 978 90 5936 822 4 isbn 978 90 5936 758 6 isbn 978 90 5936 669 5
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Marianne Philips

Marianne Philips (1886-1951), politica en 
schrijfster, werd geboren in een welvarend 
Joods gezin in Amsterdam. Al jong wees ge-
worden, moest Marianne op haar stiefzus-
je en -broertje passen, en na school in het 
naaiatelier van haar stiefvader werken. Ze 
kon de driejarige hbs 
niet voltooien, maar 
bleef haar hele leven 
leergierig. Ze ging 
op kantoor werken, 
werd lid van de Al-
gemene Nederlandse 
Bond van Kantoor-
bedienden en van de 
sdap. In 1911 trouwde ze en tussen 1914 en 
1919 kreeg ze drie kinderen. Een aantal ma-
len werd ze opgenomen met depressies. In 
1919 werd zij als een van de eerste vrouwen 
gekozen tot raadslid voor de sdap in Bus-
sum. Zij ijverde voor de positie van arbei-
dersvrouwen en hun kinderen. 
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In 1929 debuteerde ze met haar roman 
De wonderbare genezing, een jaar later ver-
scheen De biecht, beide sterk autobiografi-
sche boeken. Er volgden tot 1940 nog drie 
romans, een aantal novelles en vertalingen 
waarin haar grote belangstelling voor ethi-

sche, filosofische en so-
ciale vraagstukken te 
vin den zijn. Als Joodse 
mocht ze vanaf 1940 
niet meer publiceren. 
Ze overleefde in de on-
derduik en werd in het 
voorjaar van 1945 met 
zware artrotische reuma 

gediagnosticeerd. Zij zou de rest van haar 
leven aan bed gekluisterd blijven. Al ern-
stig ziek deed ze mee aan de prijsvraag van 
de cpnb voor de Boekenweek. In 1950 werd 
bekend dat haar novelle De zaak Beukenoot 
was verkozen tot het Boekenweekgeschenk 
van dat jaar. Ze overleed in 1951.



promotie

• Met een nawoord van Judith Belinfante, kleindochter van Marianne Philips
• Herontdekte klassieker
• Boekenweekthema: De moeder de vrouw
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Social media campagne
• Cossee World Rights
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Gedurende twee nachtelijke sessies vertrouwt Heleen, een 
in observatie genomen jonge vrouw, het verhaal van haar le-
ven toe aan de nachtzuster. Ze vertelt over haar jeugd in een 
arbeiderswoning die ze als oudste kind al snel vol ziet wor-
den met de komst van nog negen andere broertjes en zusjes. 
Haar leven krijgt perspectief nadat ze de nacht doorbrengt 
in Hotel Royal met de welgestelde heer Groenmans. Met zijn 
goede manieren, een fluwelen hoedje en een avondmantel 
is hij anders dan al de andere mannen die ze kent. Niet lang 
daarna regelt hij een baan voor haar als verkoopster bij een 
chique herenmodezaak. Door haar hunkering naar succes 
en om haar benauwende milieu te ontvluchten weet Heleen 
zich al snel op te werken. Als lezer wordt je meegenomen 
naar sprookjesachtige luxezaken, naar affaires en een hu-
welijk, haar carrière en haar liefde voor een jongere man. 

 Marianne Philips beschrijft een leven van rijkdom, ver-
nedering, haat en liefde. Wat begint als het verhaal van een 
ambitieuze vrouw, die onverwachts een moederrol voor haar 
jongste zusje moet vervullen, verandert in een koortsachti-
ge val van haar zelfgebouwde voetstuk. Met De biecht zien 
we Philips’ talent om op moeiteloze wijze de spanning op te 
bouwen, wrange relaties te schetsen en de ontwikkeling van 
een psychische crisis bloot te leggen. Heleen, beheerst door 
hunkering en verlangens, begaat uiteindelijk in een vlaag 
van jaloezie en zelfmedelijden een vreselijke daad.

Marianne Philips De biecht
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Het Boekenweekgeschenk van 1950 heette De zaak Beu-
kenoot. De cpnb had Nederlandse schrijvers gevraagd een 
verhaal in te zenden. Bij publicatie was het aan de lezers om 
uit de lijst met namen achter in het boekje de juiste auteur 
te kiezen. Slechts 427 van de 16.400 inzenders raadden het 
goed: de auteur was niet W.F. Hermans, niet Johan Fabricius, 
maar Marianne Philips. Ze schreef hier voor de tweede keer 
in de geschiedenis van het cpnb het Boekenweekgeschenk.

In De zaak Beukenoot volgen we de hoofdpersoon Noldus 
Beukenoot, die de kost verdient met het maken van schil-
derijtjes die hij langs de deuren verkoopt. Op een natte no-
vembermorgen ontmoet hij bij toeval zijn oude, welgestelde, 
jeugdvriendin Jopie. In ruil voor een schilderij overhandigt ze 
hem meer geld dan hij in tijden heeft gezien. Onderweg naar 
huis, na een aantal glazen cognac, komt hij langs een etalage 
met daar, zou het, Jopie? Wat er daarna gebeurt, herinnert 
hij zich amper, maar door de aanklager wordt hij beticht van 
diefstal met braak. Het vonnis: tien maanden celstraf. Noldus 
kan zichzelf niet verdedigen; hoe leg je uit dat je beschonken 
was en de etalagepop aanzag voor een voormalige geliefde? 

 ‘Als fouten in de rechtspleging eenmaal onherstelbaar 
zijn, moeten ze niet openbaar worden gemaakt’, laat Philips 
de president van de rechtbank zeggen. Met De zaak Beuke-
noot doet ze een literaire aanval op de klassenjustitie in de 
Nederlandse rechtspraak, en deze frisse, psychologische no-
velle blijkt na meer dan vijftig jaar nog altijd actueel. 

  Marianne Philips De zaak Beukenoot

novelle

broekzakbibliotheekboekje met het originele 
omslag van c.j. kelfkens uit 1950

isbn 978 90 5936 841 5 | nur 301
paperback | 11 x 17 cm | ca. 112 blz. 
ca. € 5,99 | verschijnt maart 2019
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• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Social media campagne
• Cossee World Rights
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Pia Pera

Ik heb het de tuin nog niet verteld

‘Ik heb het de tuin nog niet verteld volgt – in een 
prachtige tuin – nauwkeurig de seizoenen van de na-
tuur en de seizoenen van de mens. Wij als onderdeel 
van de eeuwige kringloop – niemand heeft dat zo  
gelaagd, ontroerend en met een vredige gelatenheid 
beschreven als Pia Pera in haar tuin, toen ze wist dat 
niet meer veel tijd had op aarde.’ – La Stampa

20    uitgeverij cossee uitgeverij cossee    21
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Pia Pera  Ik heb het de tuin nog niet verteld

Als het duidelijk wordt dat zij ongeneeslijk ziek is, trekt 
Pia Pera zich steeds meer terug in de natuur. Ze vecht 
zo lang als ze kan om actief te blijven, omringd door de 
schoonheid van haar Toscaanse tuin. Toch is ze nooit al-
leen. Wanneer Pia’s armen en benen het niet meer red-
den, is het Giulio, haar Sri Lankaanse tuinier, die haar aan-
wijzingen opvolgt en zowel voor haar als voor haar tuin 
zorgt. En dan is er nog de trouwe foxterriër die haar overal 
volgt, een groot aantal vrienden die komen en gaan, me-
ditatie, lezingen en een enorme hoeveelheid boeken die 
het ritme van haar dagen markeren. En boven alles is er 
de tuin, de ware metgezel van de auteur. Het is de tuin die 
als een spiegel elke stemming en elk teken van haar ziek-
te reflecteert. En net als een tuin biedt haar boek verras-
singen. Het beweegt. Het leidt ons naar donkere diepten, 
maar ook naar geliefde dichters, filosofen en de muziek 
van Abba (een Chinese dokter adviseerde haar naar hen te 
luisteren, omdat het therapeutisch zou werken).

Ik heb het de tuin nog niet verteld is een gelaagd boek 
dat de seizoenen van de tuin volgt. Over leven en dood, 
vol met fijnzinnige reflecties over filosofie en het dage-
lijkse leven, over religie en frustratie. Het onderzoek dat 
Pia Pera uitvoert is eerlijk en licht van toon, ondanks de 
zwaarte van de inhoud. Zonder zelfmedelijden reflecteert 
zij op vragen waarop het onmogelijk is om een antwoord 
te geven. Vragen die elk mens raken, vroeg of laat.
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oorspronkelijke titel al giardino ancora non 
l’ho detto

vertaald door jan van der haar

isbn 978 90 5936 843 9 | nur 320
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ca. 256 blz. | ca. € 21,99 
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e-isbn 978 90 5936 849 1 | ca. € 9,99
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Pia Pera (1956-2016) was een Italiaanse auteur, essayist 
en vertaalster. Ze begon haar schrijfcarrière in 1992 
met haar korte verhalenbundel La bellezza dell’asino. 
Pera vertaalde tevens Russische romans en doceerde 
Russische Literatuur aan de Universiteit van Trento. 
Ze werd internationaal geprezen met haar in 1995 ver-
schenen roman Dagboek van Lo, een hervertelling van 
Vladimir Nabokovs roman Lolita, vanuit het perspectief 
van de vrouwelijke hoofdpersoon. Later specialiseerde 
ze zich in boeken over haar passie voor tuinieren. Haar 
laatste werk is de semi-autobiografische roman Ik heb 
het de tuin nog niet verteld. 
 Pia Pera werd gediagnosticeerd met de motorneu-
ronziekte, ook wel bekend als als, een ziekte die de 
neuronen van de beweging aanvalt en geleidelijk van 
een actief en gezond persoon iemand maakt die niet 
in staat is om zelfstandig te bewegen. Pera overleed op 
zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van als. 

promotie

• Brede aandacht in zowel medische pers als tuinbladen
• Een steun voor iedereen die (indirect) te maken heeft met ziekte
• Samenwerking met Stichting als

• Social media campagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

© privécollectie

‘Het boek van Pera is intiem en ontroerend. Het is een wanhopige zoektocht naar 
positiviteit, zelfs wanneer elk spoor dood lijkt te lopen. Een makkelijk te lezen 
boek, aan het einde van de reis voelen we onszelf verrijkt.’ – ELLE 



Barbara Zoeke

Het uur van de specialisten

Het is een oud humanistisch ideaal en nog steeds de 
droom van alle medici: het voorkomen en uitroei-
en van ongeneeslijke ziektes. De nazi’s hebben deze 
droom ideologisch misbruikt en een gigantische 
misdaad begaan: het project T4.

‘Dit boek is een bewonderenswaardige prestatie: 
historisch authentiek, leerzaam, spannend en heel 
ontroerend.’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung 

‘Er zijn hoofdstukken in onze geschiedenis die niet 
hadden mogen gebeuren. Dan had dit boek niet ge-
schreven kunnen worden. Maar die dingen zijn ge-
beurd, en daarom is dit wonderbaarlijke en fascine-
rende boek een noodzaak.’ – Die Andere Bibliothek
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Cossee Century
roman

oorspronkelijke titel die stunde der spezia-
listen 
vertaald door anne folkertsma

met uitvoerig register over betrokkenen, 
locaties en begrippen

isbn 978 90 5936 845 3 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 22,99 | verschijnt april 2019

e-isbn 989 90 5936 850 7 | ca. € 9,99

Barbara Zoeke  Het uur van de specialisten

Duitsland, 1940. Max Koenig is hoogleraar Oudheid-
kunde. Na een val als gevolg van een ongeneeslijke ze-
nuwziekte belandt hij in een ziekenhuis bij Berlijn, waar 
chronisch zieken vooral op basis van hun werkvermogen  
worden geclassificeerd. Omdat Koenig in aanwezigheid 
van de hoofdarts (met een witte doktersjas over zijn 
zwarte ss-uniform) alle vragen op het registratieformu-
lier naar waarheid beantwoordt, ondertekent hij zijn 
eigen doodsvonnis. De nazi’s streven in het Derde Rijk 
naar een ‘gezond volkslichaam’ zonder erfelijke ziektes. 
Om toekomstige Duitsers voor een ‘levensonwaardig le-
ven’ te behoeden, krijgen de betrokken artsen de vrije 
hand. Zuster Rosemarie is bezorgd om de bedachtzame 
Max, Calle met zijn ‘breinbliksem’, juffrouw Elfie die 
‘Droomduits’ spreekt en de aanhankelijke kleine Oscar. 
Hoelang kan zij Max en zijn kleurrijke lotgenoten be-
schermen? 

  ‘Ons medelijden moet wetenschappelijk en raszuiver 
georiënteerd zijn, niet filosofisch of sentimenteel,’ krijgt 
de jonge ss-arts Friedel Lerbe van zijn baas te horen. 
Hij is blij aan deze geheime Reichssache mee te kun-
nen werken in plaats van naar het front te moeten. Het 
medische onderzoek wordt zorgvuldig verricht, ieder de-
tail nauwkeurig gedocumenteerd en ten slotte wordt de 
‘menselijke ballast’ uitgesorteerd.

 Wat maakt deze roman over dit beladen hoofdstuk 
van de twintigste eeuw zo fascinerend? Barbara Zoeke 
bespeelt vele registers, vermijdt elke kitsch, bespaart 
ons demonisering en horrorscènes en geeft slachtoffers 
én daders een stem. De ‘banaliteit van het kwaad’ en de 
ethische dilemma’s van de (medische) wetenschap zijn 
nog nooit zo overtuigend verwoord als in Het uur van de 
specialisten.

promotie

• Auteursbezoek met veel media-aandacht
• Voor de lezers van De welwillenden van Jonathan Littell
• Verschenen bij Die Andere Bibliothek, opgericht door Hans Magnus Enzensberger 
• Perfect leesclubboek
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel en pers
• Veel media-aandacht, ook in medische bladen en bij beroepsverenigingen
• Boekenleggers 

Barbara Zoeke studeerde Psychologie in Keulen en 
Münster, publiceerde talrijke wetenschappelijke artike-
len en boeken over perceptie en geheugen en doceert 
tegenwoordig Psychologie aan verschillende univer-
siteiten. Haar niet-wetenschappelijk werk omvat kort 
proza, essays en gedichten. Het uur van de specialisten 
is haar eerste roman en werd in 2017 bekroond met de 
Gebroeders Grimm-prijs. Sinds 2008 woont en werkt 
Barbara Zoeke in Berlijn.    

‘De onzichtbare verwoesting lijkt groter en 
ingrijpender te worden dan de zichtbare 
vernietiging.’ – Otto Klemperer, 1940

© annette koroll

‘Specialisten zijn tot monstruositeiten in staat, en dat betreft niet alleen de nazi’s. 
Dat het mogelijke klonen van mensen, designer-baby’s en computergestuurde 
vormen van “mensenteelt” op één lijn liggen, is evident. Na het lezen van dit 
indrukwekkende boek kijken wij ook anders naar actueel medisch onderzoek.’ 
– Süddeutsche Zeitung
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‘Kun je over een afschuwelijk gegeven een ongelooflijk goed boek schrijven? Ja, 
dat kan. Lees Het uur van de specialisten maar.’ – Jury Gebroeders Grimm-prijs
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Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer,
 
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

collectie regionaal archief rivierenland
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non-fictie

isbn 978 90 5936 846 0 | nur 320
paperback | 12,50 x 20 cm | ca. 96 blz. 
ca. € 15 | verschijnt maart 2019

Andreas Oosthoek 
  

Een dichtregel, de gevleugelde woorden: ‘Ik ging naar 
Bommel om de brug te zien’. Sinds 1934 is het sonnet 
‘De moeder de vrouw’ van Martinus Nijhoff (1894-1953) 
een moeilijk weg te denken ijkpunt en een anker in de 
Nederlandse poëzie. Het vers maakte school en kreeg 
een plaats tussen de moderne klassieken. Het sprak aan 
door de heldere beelden van de zingende vrouw, stoer bij 
’t roer en de nieuwe brug die overkanten in het laagland 
verbindt. De dichtkunst ná Nijhoff draagt er de duidelij-
ke sporen van in ruime citaten, toespelingen, in parodie 
en pastiche, rechtstreekse ontlening, tribuut aan het 
meesterschap én pogingen tot evenaring.

Het gedicht kan het in zijn eenvoudige directheid zon-
der verklaring stellen. Toch sloegen en slaan de exege-
ten toe: de dichter (en zijn gedicht) zijn omstandig en 
vaak wijdlopig van diepere bedoelingen voorzien. My-
the, mysterie en de eenvoudige werkelijkheid. Nijhoff 
nam er – meestal geamuseerd – kennis van. De dich-
ter-schrijver Andreas Oosthoek plaatst er in zijn opstel 
enkele kanttekeningen bij. Het boekje verschijnt in de 
Boekenweek 2019, die als thema de titelregel ‘De moe-
der de vrouw’ kreeg.

Deze aantekeningen maken deel uit van het meer om-
vangrijke project Nijhoff, Wind en Storm, dat bij Uitge-
verij Cossee ontwikkeld wordt. Andreas Oosthoek stelt 
zijn archief met de gegevens van de familie Nijhoff open 
en voorziet ze van zijn persoonlijke aantekeningen, 
voordat ze hun weg vinden naar publieke en particuliere 
collecties.

promotie

• Boekenweekthema: De moeder de vrouw
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Social mediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

Martinus Nijhoff (1894-1953) was dichter, toneelschrij-
ver, vertaler en essayist. Nijhoff studeerde Rechten in 
Amsterdam en Letteren aan de Universiteit Utrecht. Hij 
debuteerde in 1916 met zijn dichtbundel De wandelaar. 
In 1924 verscheen Vormen. Deze bundel wordt door ve-
len beschouwd als een hoogtepunt in de moderne Ne-
derlandstalige poëzie van het begin van de twintigste 
eeuw. Tot zijn belangrijkste verzen worden ook Awater 
(1934) en Het uur U (1936/37) gerekend. Daarnaast was 
Nijhoff een gerenommeerd vertaler van gedichten en 
toneelstukken. In 1953 werd de belangrijkste Neder-
landse vertaalprijs naar hem vernoemd en datzelfde jaar 
ontving hij postuum de Constantijn Huygensprijs voor 
zijn gehele oeuvre. Met zijn pleidooi voor poëzie waarin 
de dichter ondergeschikt is aan het gedicht, was hij een 
belangrijke stem in de Vorm-of-Vent-discussie, die de 
manier waarop in Nederland over poëzie gedacht wordt 
sterk heeft beïnvloed.

© privécollectie

De moeder de vrouw

Boek
enweek

them
a BoekenweekthemaMythe en misverstand rond het beroemde gedicht van Martinus Nijhoff 

‘De poëzie van Andreas Oosthoek is helder en herkenbaar. Het lijkt 
alsof hij naast zijn beelden is gaan staan om ze met een voorzichtig 
gebaar te presenteren.’ – Thomas Verbogt

Andreas Oosthoek (1942) publiceerde bij Uitgeverij Cossee de romans Het relaas van Solle (2015) en Vuur-
land (2016). In 2018 verscheen de bundel Witheet nadert de ijsberg, een ruime keuze uit zijn gedichten 
sinds 1959. Hij bezit en beheert de auteursrechten op het werk van Martinus Nijhoff, A.H. Nijhoff(-Wind) 
en Wouter Stefan Nijhoff (Stephen Storm).
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Felicitas von Lovenberg Lezen in tijden van Netflix

De concurrentie in het gevecht om onze tijd is genade-
loos: smartphone, tablet en pc smeken om aandacht en 
knagen onophoudelijk aan onze leestijd. Paradoxaal ge-
noeg komt een recente representatieve studie naar lees-
gedrag tot de conclusie dat 82 procent van de ondervraag-
den de rust, concentratie en onthaasting tijdens het lezen 
als bijzonder aangenaam en waardevol ervaart. Aan deze 
kloof tussen gevoel en praktijk valt iets te doen. Felicitas 
von Lovenberg heeft onderzoek, lezerservaringen en haar 
eigen leesgedrag bijeengebracht in dit boek. Voor allen die 
tips nodig hebben om hun leesgedrag te optimaliseren, 
geen tijd meer hebben om te lezen of met de zin en onzin, 
het nut en de meerwaarde van het lezen worstelen. 

Von Lovenberg vertelt geanimeerd en uiterst onder-
houdend over hoe het lezen de sociale competentie en 
het zelfbewustzijn kan bevorderen. Hoe het ideologieën 
ondermijnt, ons minder eenzaam maakt en nieuwe werel-
den voor ons opent. Ze bespreekt deep reading, leesclubs, 
boekenkasten, bibliotheken en het voorlezen. En als het 
ten slotte om de meest boeiende, verrassende, afschuwe-
lijke, verliefde of aartsluie romanfiguren gaat, is het hele-
maal feest. 
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oorspronkelijke titel ein gebrauchsanweis-
ung fürs lesen

vertaald door marcel misset

isbn 978 90 5936 844 6 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 174 blz. 
ca. € 15 | verschijnt mei 2019

e-isbn 978 90 5936 851 4 | ca. € 9,99
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Felicitas von Lovenberg (Münster, 1974) is een Duitse 
journalist, literatuurcritica en auteur. Ze studeerde Mo-
derne geschiedenis in Bristol en Oxford, begon in 1998 
op de cultuurafdeling van de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en werd twee jaar later critica op de literatuur-
redactie. Sinds 2008 modereert Von Lovenberg het lite-
raire tv-boekenprogramma Lesenswert. Als bestuurslid 
van de Vredesprijs van de Duitse Boekenhandel sprak 
ze o.a. de lofrede uit voor de laureate van de Vredesprijs 
2012, Liao Yiwu. Nu is ze uitgeefster bij het prestigieuze 
Piper Verlag in München.

promotie

• Auteursbezoek
• Verschijnt op de Book Store Day 2019
• In samenwerking met Stichting Senia 
• Social media campagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Inspirerend boek voor literatuurdocenten

© slavica

Hét boek voor:
• lezers met weinig tijd en te weinig leestijd, 
• in boekenstapels verdrinkende veel- en alleslezers, 
• melancholieke en enthousiaste boekhandelaren, en
• mensen met keuzestress tussen boek, tablet, smartphone en Netflix.

Met persoonlijke boekentips van 
de Boekverkoopster van het Jaar.
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Addie Schulte De strijd om de toekomst
   Over doemscenario’s en vooruitgang

Ondermijnen populisten de democratische  wereldorde? 
En staat onze westerse beschaving werkelijk op het spel? 
Dagelijks staan de kranten en sociale media vol met 
doemscenario’s over onze toekomst – we lijken er steeds 
meer van overtuigd dat de toekomst ons geen betere we-
reld brengt. 

In De strijd om de toekomst onderzoekt Addie Schul-
te neergangstheorieën over actuele kwesties als migratie, 
neoliberalisme, robotisering en klimaatverandering. Niet 
om het waarheidsgehalte of de waarschijnlijkheid van 
deze doemscenario’s vast te stellen, maar om te onder-
zoeken hoe deze denkbeelden zich de afgelopen decen-
nia hebben ontwikkeld en welke invloed zij hebben op 
het beeld van onszelf en van de wereld. Hij bespreekt een 
scala aan vooraanstaande en opkomende denkers over het 
hele politieke spectrum, zoals Paul Scheffer en Frits Bol-
kestein, Naomi Klein en Michael Ignatieff, Steven Pinker 
en Rutger Bregman. Wat zeggen de angsten voor de mi-
grant, of voor de Apocalyps, eigenlijk over onszelf? 

Addie Schulte geeft kritische instrumenten om de 
ideeënstrijd over de toekomst te ontleden. Hij laat zien dat 
neergangstheorieën onderdeel zijn van het politieke de-
bat: ze kunnen worden gebruikt om ons voor het karretje 
van elk mogelijke ideologie te spannen, omdat ze ons  ook 
een betere wereld beloven. Maar wie echt op een andere 
manier naar onze toekomst wil kijken, zal daarin ruimte 
moeten laten voor twijfel en onzekerheid.
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Addie Schulte (Amsterdam, 1965), is historicus en 
journalist. Hij studeerde Geschiedenis aan de Univer-
siteit van Amsterdam en Internationale Betrekkingen 
aan de University of Sussex. Bij Het Parool was hij on-
der andere politiek verslaggever, chef van de buiten-
landredactie en opinieredacteur. Samen met zijn col-
lega Bas Soetenhorst schreef hij boeken over politiek 
in tijden van crisis en populisme. Sinds 2015 werkt hij 
als freelance journalist met speciale aandacht voor de 
bepalende vraagstukken van dit moment en het denken 
over de toekomst. 

promotie

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in boekhandel en op literaire podia
• Actueel onderwerp
• Social media campagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers
• Cossee World Rights 

© dingena mol

‘Kunnen we eigenlijk iets meer verwachten dan de onverantwoordelijke repliek 
van een waarzegger als we iemand vragen wat de toekomst voor de mens in petto 
heeft?’ – Karl Popper, De open samenleving en haar vijanden



Herman Van Goethem

1942
Het jaar van de stilte

1942 is het omslagjaar van de oorlog. In november van 
dat jaar werd alles anders, in de hele wereld. In El Ala-
mein en Stalingrad liepen de nazi’s hun ondergang te-
gemoet. In bezet België veranderde de politieke koers. 
Tot dan toe heerste oorverdovend zwijgen en werden 
Joden met de actieve medewerking van de burgemees-
ter en stedelijke politie gedeporteerd. Achter de scher-
men nam Antwerpen het voortouw in het bestuurlijke 
verzet, maar in absolute stilte. Herman Van Goethem 
brengt dit jaar waarin alles veranderde voor Antwerpen 
en de rest van Europa op indrukwekkende en gedetail-
leerde wijze in beeld.
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Herman Van Goethem 1942
     Het jaar van de stilte

In 1942 overheerste oorverdovend zwijgen. Tot dan toe de-
porteerde Antwerpen Joden met de actieve medewerking 
van de burgemeester en zijn stedelijke politie. Gaandeweg 
verlegde het stadsbestuur na de Duitse nederlagen van El 
Alamein en Stalingrad heimelijk de politieke koers en 
sloot zich aan bij de geallieerden. Zo werd het jaar 1942 
het jaar van de stilte in de geschiedenis. 

 Herman Van Goethem wekt dit kanteljaar weer tot 
leven. Hij vertrekt vanuit het dagelijkse bestaan in Ant-
werpen, met een analyse van dag tot dag. De Joden zinken 
weg in armoede en wachten af. De politie komt almaar 
meer in de greep van een ruige Nieuwe Orde.

 Daarnaast analyseert de auteur de internationale con-
text, die vanuit het lokale perspectief tastbaar en concreet 
wordt. Van Goethem verwerkt in dit boek ook een andere 
laag: de zoektocht naar het verleden, naar de verwerking 
en ontkenning van wat toen kon gebeuren. Zo groeit 1942. 
Het jaar van de stilte uit tot een overdonderende bespiege-
ling over geschiedenis en verantwoordelijkheid, met ver-
rassende inzichten en spectaculaire ontdekkingen.
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Herman Van Goethem (Mortsel, 1958) is historicus 
en rector van de Universiteit Antwerpen. Hij was cu-
rator en mede-initiator van Kazerne Dossin, een mu-
seum en documentatiecentrum over Holocaust en 
 Mensenrechten. Van Goethem is ook de auteur van een 
aantal spraakmakende boeken, waaronder het werk 
Leopold  iii. De Koning, het Land, de Oorlog, dat hij sa-
men met Jan Velaers schreef.

promotie

• Presentatie
• Interviews met auteur
• Lezingen met auteur
• 80 jaar na het begin van wo ii
• Cossee World Rights

© koen broos

‘Een controversieel en ontluisterend boek. Over realisme of lafheid op alle ni-
veaus. Waarom de winnaars altijd gelijk hebben. Zijn en schijn. Hoe lezen over 
die tijd nog steeds pijnlijk is, na 75 jaar.’ – Herman Van Rompuy, president eme-
ritus European Council en Belgisch Minister van Staat

‘Van Goethem slaagt erin om met 1942. Het jaar van de stilte een boek neer te zet-
ten dat in alle opzichten verbaast. Een stilte ingevuld door Herman Van Goethem. 
Zoals alleen zijn pen dat kan.’ – Koen Geens, federaal minister van Justitie
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Kristine Bilkau  De gelukkigen
    Midprice

Isabell en Georg wonen in een fijne buurt, hun zoontje is 
gezond en ze hebben allebei een goede baan: Isabell als 
celliste, Georg als redacteur bij een grote krant. Toch ko-
men er langzaam barstjes in hun zorgeloze bestaan, barst-
jes die ze eerder niet voor mogelijk hielden. Dat trillen in 
Isabells hand, voordat ze haar solo moet spelen, zijn dat 
enkel zenuwen? En wat is er waar van de geruchten dat 
de krant van Georg flink moet gaan bezuinigen? Ineens 
kruipt er iets dreigends en verontrustends in hun leven.

 Kristine Bilkau schetst een empathisch en nietsont-
ziend portret van een generatie die vreest uit het paradijs 
verdreven te worden, en die moet vechten voor wat ze al 
die tijd misschien wel voor lief heeft genomen. In hun 
werk, in de maatschappij en in de liefde.

‘Het ritme van de tekst en de indringende echo’s geven de 
roman een ijzersterk skelet. Een zeer actueel en perfect 
beheerst debuut.’ – Trouw

‘Bilkau schrijft dicht op de huid van haar personages, 
kruipt in hun gedachten en schildert overtuigend hoe ze 
zich tot de werkelijkheid leren verhouden.’ – De Groene 
Amsterdammer

‘De gelukkigen zal ooit worden opgenomen in een literai-
re canon, als voorbeeld voor jonge ouders die in welvaart 
opgegroeid zijn, maar nu een onzekere toekomst tege-
moet gaan.’ – Hessischer Rundfunk
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Jan Karski  Mijn bericht aan de wereld
   Midprice

Wanneer Hitler Polen binnenvalt, vlucht de vijfentwin-
tigjarige Jan Karski met zijn eenheid naar het oosten en 
loopt recht in de armen van de Russen, die hem naar een 
werkkamp sturen en daarna aan de Duitsers uitleveren. 
Hij springt uit een veewagon en weet de Poolse verzets-
beweging te bereiken. Op grond van zijn talenkennis en 
zijn fenomenale geheugen wordt hij ingezet als koerier 
voor de Poolse regering in ballingschap in Frankrijk. Tij-
dens zijn zogenaamde wandeltochten wordt hij door de 
Gestapo opgepakt, gemarteld, en hij snijdt zijn pols door 
om te voorkomen dat hij anderen verraadt. Katholieke 
nonnen redden hem en helpen hem ontvluchten. Op ver-
zoek van Joodse partizanen laat hij zich binnensmokkelen 
in het getto van Warschau en – in kapo-uniform – in een 
concentratiekamp waar hij ooggetuige is van de Joden-
vernietiging. In 1942 reist hij dwars door nazi-Duitsland 
naar Engeland en Amerika waar hij Eden en Roosevelt 
persoonlijk vertelt hoe ongekend de Duitsers tekeergaan 
in Polen. Mijn bericht aan de wereld, al in 1944 geschre-
ven, is een tijdsdocument van de allereerste orde en leest 
als een spannende spionageroman.

‘Mijn bericht aan de wereld is adembenemende en mee-
slepende autobiografische non-fictie. Met recht een klas-
sieker.’ – De Groene Amsterdammer

‘Karski’s boek is een aangrijpend en belangrijk werk, dat 
met zijn sobere bewoordingen ook nu nog de lezer in de 
ziel kerft.’ – Trouw

‘Een spannend, bijzonder verhaal. Met voortreffelijk na-
woord van de Franse historica Céline Gervais-Francelle. 
Een ontroerend oorlogsverslag.’ – de Volkskrant

Cossee Century
non-fictie

oorspronkelijke titel story of a secret state. 
my report to the world

vertaald door olaf brenninkmeijer

isbn 978 90 5936 332 8 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 496 blz. 
ca. € 17,50 | verschijnt april 2019
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Jan van Mersbergen  De ruiter
     Midprice

Hij leidt een bende die de halve stad terroriseert, die het 
geweld niet schuwt, die meisjes als inwisselbaar ziet. 
Maar toch voelt het meisje zich tot hem aangetrokken. 
Waarom vertrouwt ze die jongen blindelings, waarom ne-
geert ze de goedbedoelde raad van haar eigen vader? Als 
de invloed van de jongen groter wordt vertrekt het meisje 
naar haar grootvader, die buiten de stad op het platteland 
woont. Met het noodgedwongen verblijf van zijn klein-
dochter botsen niet alleen twee generaties, maar ook he-
den en verleden, stad en land, mens en natuur. De enige 
verbindende factor is het oude paard in het weiland. Aan 
hem kan de grootvader zijn gemis toevertrouwen, aan 
hem kan de kleindochter haar onzekerheden kwijt. Maar 
het luisterend oor van het paard, dat de kloof tussen man 
en meisje lijkt te kunnen verkleinen, kan de harde werke-
lijkheid niet buitensluiten. Aan de horizon verschijnt het 
silhouet van haar gevreesde geliefde.

‘Dit is zo’n boek waardoor je op de eerste pagina wordt 
vastgegrepen en niet meer losgelaten. Je wilt ook helemaal 
niet worden losgelaten, zodanig raak je in de ban van de 
unieke verteller, met zijn geheel eigen stem en toon, voor 
wie je niet anders dan een warme sympathie kunt voelen. 
Je bent bij hem, en je blijft bij hem – je hoopt met heel je 
hart dat het hem goed zal gaan. De ruiter is een boek dat ik 
met stijgende bewondering heb gelezen.’ – Herman Koch

‘Een imponerend technisch waagstuk. Zijn literatuur is de 
literatuur van voelen, ruiken, proeven. Het literaire thema 
van de oprukkende stad blijf constant aanwezig en geeft 
het spannende verhaal diepte. Een Hollandse western.’ – 
NRC Handelsblad
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Eva Meijer  Het vogelhuis
   Midprice

Len Howard (1894-1973) bracht de tweede helft van haar 
leven door in een klein huisje op het Engelse platteland. 
Daar schreef ze twee internationale bestsellers en deed de 
wereld versteld staan met haar observaties van de mezen, 
roodborsten, mussen en andere vogels in en rond het 
huis. Eva Meijer stuitte op het werk van de eigenzinnige 
onderzoekster, die haar tijd ver vooruit was, en gaat in de 
roman Het vogelhuis op zoek naar haar drijfveren. Wat 
dreef Howard tot het radicaal omgooien van haar leven, en 
het achterlaten van haar familie? Wat zeggen de levensver-
halen van koolmezen ons over de mens? En is het moge-
lijk je te ontworstelen aan de verwachtingen van anderen?

‘Lees dit boek om helemaal te ontspannen. Het opent je 
ogen, zorgt dat je naar buiten gaat en de vogels ziet.’ – 
DWDD Boekenpanel

‘Zo aanstekelijk en vaak ook zo ontroerend dat ik mij tij-
dens het lezen van Het vogelhuis toch even opgenomen 
voelde in een vanzelfsprekend en zinvol verband.’ – NRC 
Handelsblad **** 

‘De verdienste van Eva Meijer is dat je je helemaal gaat 
identificeren met Howard en haar passie tot de jouwe 
maakt. Niet zij is zonderling, de mensen zonder vogels 
zijn het.’ – Tzum
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Uit de boekenkast van mijn moeder
De literaire kattenkalender 2020
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het hele jaar door katten en literatuur!

De literaire kattenkalender is al jaren een onmisbaar ca-
deau voor kattenliefhebbers en lezers. Met ook in 2020 
elke week een prachtige foto van een kat, en schrijvers 
en dichters die de schoonheid, luiheid, brutaliteit, ele-
gantie, nieuwsgierigheid, kortom: de persoonlijkheid 
van de kat bezingen.

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

Kijk ook op:
www.facebook.com/literairekattenkalender

kalender

weekkalender in twee kleuren met dagelijkse 
notitiemogelijkheid 
de kalender wordt in augustus geseald bij u 
afgeleverd en niet herdrukt

isbn 978 90 5936 835 4 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 22,99
verschijnt augustus 2019

‘Mijn moeder Maria Cossee-Bommeljé (1919-2011) las altijd. Samen eten met ieder een 
boek naast je bord was in het gezin waar zij vandaan kwam heel gewoon. Zij hield van 
romans van onafhankelijke en zelfstandige vrouwen. Mijn moeder was politiek actief, 
gaf les op school, maakte veel muziek, schreef recensies en voedde drie kinderen op. 
Daarnaast deed ze het huishouden met gepaste tegenzin. Voor de avonturen, die haar 
heldinnen beleefden, had zij in haar drukke leven geen tijd. Maar ze las erover in alle 
gestolen uurtjes. Ze las in bed, aan tafel, tijdens het strijken, in de trein, op het balkon 
en in de tuin. Deze schrijfsters stonden in haar boekenkast en hebben inmiddels een 
plaats gekregen in het fonds van Uitgeverij Cossee: Ida Simons, Dola de Jong, Josepha 
Mendels, A.H. Nijhoff en Marianne Philips. Wordt vervolgd!’

Eva Cossée
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Boekhandel:  _____________  Plaats:   _______________
Datum:   _____________  Ordernr.:  _______________

Uitgeverij Cossee Bestellijst Voorjaar 2019Verschijningskalender

zojuist verschenen  Dorothée Albers – Zeemansgraf voor een kort verhaal
   Peter van Druenen – De klimaatparadox
   Milena Michiko Flasar – Meneer Kato speelt familie
   András Forgách – De akte van mijn moeder
   Jane Gardam – De dochter van Crusoe
   Saskia Goldschmidt – Schokland
   Francesca Melandri – De lange weg naar Rome 
   A.H. Nijhoff – Twee meisjes en ik 
   Susanne Schötz – De geheime taal van katten
   Bernhard Schlink – Olga 
   Albert Vigoleis Thelen – De zwarte heer Bazetub

januari   J.M. Coetzee – De foto’s van Jongensjaren
   David Garnett – Een man in de dierentuin
   Eva Meijer – De grenzen van mijn taal 
   Lodewijk van Oord – Niemand is van hier
   
februari   Kristine Bilkau – De gelukkigen, midprice
   Kristine Bilkau – Een liefde, in gedachten
   Herman van Goethem – 1942. Het jaar van de stilte
   Addie Schulte – De strijd om de toekomst
 
maart   Eva Meijer – Het vogelhuis, midprice
   Eva Meijer – Voorwaarts
   Jan van Mersbergen – De onverwachte rijkdom van Altena
   Jan van Mersbergen – De ruiter, midprice
   Andreas Oosthoek – De moeder de vrouw
   Marianne Philips – De biecht
   Marianne Philips – De zaak Beukenoot

april   Jan Karski – Mijn bericht aan de wereld, midprice 
   A.F. van Ravesteijn – Als dwangarbeider in Duitsland
   Barbara Zoeke – Het uur van de specialisten
 
mei   Felicitas von Lovenberg – Lezen in tijden van Netflix
   Pia Pera – Ik heb het de tuin nog niet verteld

augustus   De literaire kattenkalender 2020
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Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 hw Amsterdam. Fax 020-5289912
Contact boekhandels (tijdens zwangerschapsverlof van Nienke Timmers tot 1 maart 2019): Martha van Seters, 
timmers@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com 

aantal isbn  titel    auteur  korting  prijs

_____ 9789059368323 Een liefde, in gedachten Kristine Bilkau _____  €21,99 

_____ 9789059368408 De onverwachte rijkdom van Altena Jan van Mersbergen _____  €21,99

_____  9789059368330 Voorwaarts    Eva Meijer  _____  €19,99

_____  9789059368415 De zaak Beukenoot  Marianne Philips _____  €5,99

_____  9789059368422 De biecht   Marianne Philips  _____  €19,99

_____  9789059368439 Ik heb het de tuin nog niet verteld Pia Pera  _____  €21,99

_____  9789059368453 Het uur van de specialisten Barbara Zoeke _____  €22,99

_____  9789059368460 De moeder de vrouw  Andreas Oosthoek _____  €15

_____  9789059368446 Lezen in tijden van Netflix Felicitas von Lovenverg _____  €15

_____  9789059368347 De strijd om de toekomst Addie Schulte _____  €21,99

_____  9789463103732 1942. Het jaar van de stilte Herman van Goethem _____  €29,99

_____  9789059363328 Mijn bericht aan de wereld, midprice Jan Karski  _____  €17,50

_____  9789059366428 De gelukkigen, midprice Kristine Bilkau _____  €15

_____  9789059368361 Het vogelhuis, midprice  Eva Meijer  _____  €12,50

_____  9789059366657 De ruiter, midprice  Jan van Mersbergen _____  €12,50

_____  9789059368354 De literaire kattenkalender   _____  €22.99

recent verschenen

_____  9789059368163  De akte van mijn moeder  András Forgách  _____  €24,99

_____  9789059368187  De dochter van Crusoe   Jane Gardam  _____  €22,99

_____  9789059368200  De zwarte heer Bazetub  Albert Vigoleis Thelen  _____  €29,99

      Introductieprijs tot 1 maart 2019, daarna €39,99

_____  9789059368286   Niemand is van hier   Lodewijk van Oord  _____  €19,99

_____  9789059368194  De foto’s van Jongensjaren  J.M. Coetzee _____  €24,99

_____  9789059368217 De geheime taal van katten Susanne Schötz   _____  €19,99

_____  9789059368224  De grenzen van mijn taal  Eva Meijer   _____  €15

_____  9789059368293  Een man in de dierentuin  David Garnett _____  €19,99
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