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Muzikale doop van afscheidstournee
De nieuwe roman van vrouwkje tuinman, Afscheidstournee, is feestelijk gepre-

senteerd in tivolivredenburg, met medewerking van onder anderen Peter Buwalda. 

Het boek, over de zoon van vioolvirtuoos Nicolò Paganini, werd kort na verschij-

nen lovend besproken in verschillende media. tuinman is op tournee met ingmar 

Heytze en ellen Deckwitz.

auteurs op tv

Zowel Bregje Hofstede als eva Meijer waren op tv om te pra-

ten over hun recent verschenen boeken. Hofstede schoof aan 

bij vpro Boeken over De herontdekking van het lichaam. eva 

Meijer werd met haar roman Het vogelhuis getipt in DWDD, 

was te gast bij Denktank tv en eveneens bij vpro Boeken. 

Beide boeken zijn inmiddels herdrukt.

cultuurprijs voor rinus spruit

rinus spruit, auteur van De rietdekker en een dag om aan 
de balk te spijkeren, heeft de Zeeland refinery cultuurprijs 

Borsele 2016 gewonnen. Bij de uitreiking op dinsdag 29  

november in Heinekenszand speelde Bram Kwekkeboom een 

gedeelte uit de toneelbewerking van De rietdekker. 
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navid kerMani for president? 

Navid Kermani wordt getipt als opvolger van joachim 

gauck als Bondspresident. Zijn reisverslag over vluchte-

lingen overvallen door de werkelijkheid had grote impact, 

en zijn kunstbeschouwingen in goddelijke kunst hebben 

inmiddels meer dan 120.000 lezers gevonden. Kermani 

was op 28 november te gast in groningen. 

n i e u w s n i e u w s

cossee nach Berlin

in augustus 2016 verbleef de gehele uitgeverij een weeklang in Berlijn, bij de Duitse collega’s van  

Wagenbach verlag. cossee bezocht onder andere de uitgeverijen suhrkamp, verbrecher, Aufbau en Matthes 

& seitz. Daarnaast vond er een ontmoeting plaats (in het legendarische café Buchwald, zie foto) met Bov 

Bjerg, auteur van de bejubelde roman Auerhaus. redacteur irwan Droog deed verslag van het bezoek op 

www.boekblad.nl.
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jane gardam
een onberispelijke man

‘jane gardams boeken behoren tot de grote  
schatten van de engelse literatuur. Ze schrijft  
simpelweg schitterend. De lezers mogen blij  
zijn en zich op prachtige boeken en een groot 
lees plezier verheugen.’ – ian Mcewan

‘scherpzinnig, van een warme menselijkheid, en 
echt grappig. een van onze allerbeste schrijvers!’ 
– Hilary Mantel

uitgeverij cossee introduceert: the grand old 
lady van de engelse literatuur, jane gardam
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‘De engelse pers noemt haar in één adem met Katherine Mansfield, jane Austen 
en charles Dickens; zij heeft in de laatste vijfendertig jaar tweeëndertig boeken, 
romans, verhalen en kinderboeken geschreven – en wij weten niets van haar. 
ongelooflijk! Lees jane gardam, nu!’ – Patrick schreiber, Buch-Magazin

‘een rembrandt-achtig portret van een advocaat, van de wieg tot het graf, tussen 
oost en west, liefde en een verscheurd hart, doodsvonnis en barmhartigheid. een 
daadwerkelijk torenhoog uitblinkend boek.’ – Armanda craig

‘in haar old days in top form, en haar zinnen komen uit de meest onverwachte 
hoeken.’ – the guardian

‘Mijn oordeel staat vast. een ongelooflijk goed boek over de liefde en het ouder 
worden, het terugkijken en de vastberadenheid waarmee het leven geleefd moet 
worden. en dat onberispelijk gepresenteerd door een schrijfster met een heel 
vaardige pen!’ – Boekhandel Waterstones, Londen

‘elke scène weer is het alsof gardam ons doorheeft. Wat een  
mensenkennis!’ – Boekhandel Daunt Books, Londen 

‘jane gardam herinnert me aan ian Mcewan, Margaret Forster en joan Aiken, 
maar heeft vooral een oninwisselbaar eigen toon. Het verhaal heeft iets van 
stoner, onpretentieus, perfect gearrangeerd en verteld. Daarom laat het ons diep 
geraakt en ontroerd achter.’ – Boekhandel Hugendubel, Lübeck

‘Mijn enthousiasme voor dit boek en jane gardam is grenzeloos. Wat een édu-
cation sentimentale tussen Azië, europa en the British empire! De belevenissen 
van de onberispelijke edward Feathers en zijn Betty laten de lezer niet meer los. 
en schitterend geschreven!’ – Boekhandel thalia, rostock
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jane gardam (Yorkshire, 1928) is de enige schrijver die twee keer met de Whitbread/costa Award bekroond is. 

Met een onberispelijke man staat ze inmiddels al meer dan een jaar op de bestsellerlijst in Duitsland. Haar 

oeuvre omvat meer dan dertig boeken, romans, verhalen en kinderboeken. Ze is Fellow van de royal society 

of Literature en woont in east Kent.

jane gardam          een onberispelijke man

Alles aan edward Feathers is vlekkeloos – zijn garderobe, 

zijn manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met een 

glansrijke carrière in Hongkong. Door en door een gen-

tleman, die zijn bijnaam old Filth – Failed in London, try 

Hongkong – geen eer aandoet. Maar zijn onberispelijkheid 

is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van 

zijn geliefde Betty, zijn echtgenote, lijkt hij onverstoorbaar 

en koestert hij zijn herinneringen aan haar. Maar met de 

herinneringen komen ook de twijfels. Waarom heeft zij zijn 

collega en tegenpool terence veneering altijd verdedigd, of 

tenminste nooit een kwaad woord over hem gesproken?  

   Wat in hun huwelijk was respect, wat genegenheid en wat 

onvoorwaardelijke liefde? Wat hebben zij voor elkaar verbor-

gen willen houden? edward heeft moeite het beeld van Betty 

helder te krijgen. 

   op een koude engelse winterdag sluit hij zichzelf per 

ongeluk buiten en staat in zijn sloffen op het besneeuwde 

tuinpad. Noodgedwongen belt hij aan bij de nieuwe 

buurman: veneering. iemand die, voelt edward, meer van 

Betty weet dan goed is voor zijn zielenrust en liefdevolle 

herinneringen. 

   Met groot stilistisch meesterschap ontvouwt jane gardam 

een bewogen leven in tijden van het ondergaande British 

empire. Haar roman over edward Feathers, een meester 

in het verbergen van zijn teleurstellingen, obsessies en 

tekortkomingen, illustreert wat zo belangrijk is in ons leven: 

empathie en integriteit. 

   Met een onberispelijke man valt een grote auteur te 

ontdekken, een meester van de lichte toon en de zinderende 

sfeer, van de grote gesellschaftsroman in tijden van diep-

gaande veranderingen. 

P r o M o t i e

• eerste deel uit bekroonde trilogie, die cossee in zijn geheel zal uitgeven

• grote betaalde publiciteitscampagne

• vooruitboekje

• Nederlandse ambassadeurs

• ideaal leesclubboek

• een everseller in groot-Brittannië

• Al meer dan een jaar in de top 10 van de Duitse bestsellerlijst

• Britse meester van de lichte toon 

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel old filth

vertaald door joost poort

isbn 978 90 5936 706 7 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 320 blz. 
ca. € 22,99 | verschijnt februari 2017

e-isbn 978 90 5936 715 9 | ca. € 9,99

‘voor mij het beste boek van dit jaar. graag meer van deze schrijfster!’  
– Boekhandel Am Markt, Lüneburg

ook verkrijgbaar
als e-book

uitgeverij cossee uitgeverij cossee8 9

‘een grandioze roman in een schitterende stijl. je voelt de flair van het British 
empire en flaneert met de helemaal niet zo onberispelijke edward door het le-
ven. ik kan niet wachten op het perspectief van echtgenote Betty in de volgende 
roman!’ – Boekhandel W.H. smith, Brighton

‘een ongewoon levensverhaal van een door zijn afkomst kwetsbare man die zijn 
hoofd boven water houdt in de Britse klassenmaatschappij – mijn lievelings-
boek van dit seizoen, ik ga het met groot genoegen aanbevelen.’ – Boekhandel 
Bücherpassagen, München



Marijn sikken
Probeer om te keren

Het dorp viert binnenkort zijn honderdste verjaar-
dag. De bellen van de spoorwegovergang klinken 
opeens bijna feestelijk, café De Buren denkt al na 
over extra decoratie – naast de instrumenten die er 
al jarenlang koddig aan het plafond hangen. Maar 
het belooft een beladen viering te worden. voor de 
achttienjarige eline, die een relatie met een oudere 
man heeft, en voor Alma, moeder van een kind dat 
nooit op eigen benen zal kunnen staan. 
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Marijn sikken (utrecht, 1990) won in 2011 zowel de 

jury- als de publieksprijs bij Write Now! Haar korte 

verhalen verschenen o.a. in De titaan, Passionate 

Platform, Kluger Hans, tirade en De optimist, waar 

ze inmiddels zelf redactielid van is. sikken schreef 

columns voor onder meer Youth-r-Well.com, de online 

community voor jonge reumapatiënten, en schrijft 

voor Literair Nederland. Daarnaast is ze werkzaam in 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis utrecht, waar ze 

zich bezighoudt met patiëntparticipatie. Marijn sikken 

draagt regelmatig voor op literaire podia.

Marijn sikken           Probeer om te keren

De achttienjarige eline heeft al haar klasgenoten zien 

uitvliegen: werken, studeren, tussenjaren nemen, reizen. 

Maar zij is gebleven en heeft een baantje in de plaatselijke 

Books and More store, waar ze af en toe een oogje in het 

zeil houdt op Amy, de enige leeftijdgenoot die nog in de 

buurt is. ook Amy is nooit uitgevlogen: ze is laagbegaafd, en 

sinds een noodlottige avond twee jaar geleden is ze alleen 

maar achteruitgegaan. 

De moeder van Amy ziet met gemengde gevoelens aan hoe 

goed de meisjes met elkaar kunnen opschieten. Zelf kan 

ze haar dochter soms niet uitstaan: kom op, kind, denkt 

ze, vroeger kon je zélf nog douchen, kon je je zélf nog 

aankleden. Ze betrapt zichzelf op jaloezie, op afgunst die ze 

voelt voor de vanzelfsprekende band die de meisjes lijken 

te hebben – en houdt des te krampachtiger vast aan haar 

dochter. De omstanders, haar echtgenoot voorop, dringen al 

tijden aan op een tehuis. soms vliegen ze nu eenmaal niet 

uit, zeggen ze. een moeder moet ook kunnen loslaten.

   op het grote themafeest, het honderdjarig bestaan van 

het dorp, blijft er tot slot niets meer ongezegd. Daar, op een 

geïmproviseerd strand, tussen de parasols en ambachtelijke 

kraampjes, komt alles en iedereen samen. 

   Marijn sikken debuteert met een messcherpe schets vol 

mededogen van een kleine, oer-Hollandse gemeenschap, en 

toont ons hoe dicht liefde en onverschilligheid eigenlijk bij 

elkaar in de buurt liggen.

P r o M o t i e

• jong en veelbelovend talent van de schrijversvakschool 

• interviews in dag- en weekbladen

• voor lezers van red ons, Maria Montanelli (Herman Koch)

• social mediacampagne; zie ook Facebook/marijnsikken

• (Digitaal) leesexemplaar

• cossee World rights 

 

marijnsikken.wordpress.nl

roman

isbn 978 90 5936 707 4 | nur 301
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm  
ca. 256 blz. | ca. € 19,99 
verschijnt februari 2017

e-isbn 978 90 5936 719 7 | ca. € 9,99

‘sec en secuur, zonder clichés. Het drama wordt terloops uit de doeken 
gedaan, en net dat maakt het zo schrijnend. Hartverscheurend verhaal, maar 
er is ook ruimte voor humor.’ – uit het juryrapport van Write Now!

ook verkrijgbaar
als e-book
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Boekenweekthema

verboden vruchten



Britta Böhler (Freiburg, 1960) is een Nederlandse 

advocate van Duitse afkomst. Ze studeerde rechten, 

filosofie en politieke wetenschappen, en speelde een 

rol in enkele van de meest spraakmakende rechtszaken 

van de afgelopen decennia. Böhler verdedigde o.a. 

pkk-leider Öcalan, de moordenaar van Pim Fortuyn, 

en leden van de Hofstadgroep. ook trad zij op voor 

Ayaan Hirsi Ali. van 2007 tot 2011 was Böhler lid van 

de eerste Kamer, en tot 2017 is ze bijzonder hoogle-

raar Advocatuur aan de universiteit van Amsterdam. 

in 2003 was ze te gast in Zomergasten. samen met 

rodney Bolt schreef zij onder het pseudoniem Britta 

Bolt een thriller-trilogie, waarin de auteurs subtiel de 

problemen van vandaag blootleggen. in 2013 publiceer-

de zij haar eerste roman, De beslissing, die inmiddels 

in negen talen is vertaald. 

Britta Böhler            De goede advocaat

vooraanstaand advocaat in ruste Britta Böhler buigt zich 

over de belangrijke vragen van haar vak. Welke eigenschap-

pen zijn onmisbaar voor een goede advocaat? Welke rol 

spelen ethiek, loyaliteit en maatschappelijke betrokkenheid? 

Böhler koppelt voorbeelden uit haar praktijk aan de 

representatie van de advocatuur in film en literatuur. Zij 

signaleert concrete ethische dilemma’s en de wijze waarop 

die kunnen worden bekeken en al dan niet kunnen worden 

opgelost. Böhler concentreert zich hierbij op de vraag welke 

functie de advocaat in de moderne rechtsstaat dient te ver-

vullen. Moet hij klakkeloos de wensen van de cliënt volgen?  

   Welke eigenschappen moet een goede advocaat hebben?  

en hoe staat het met de publieke verantwoordelijkheid van 

de advocatuur? 

   Britta Böhler schetst een beeld van de ethiek van de  

advocaat die past bij de uitdagingen van de eenentwintigste 

eeuw en die rekening houdt met een verhardend maatschap-

pelijk klimaat.

P r o M o t i e

• Bekend als vooraanstaand persoon in de advocatuur

• Publiciteit n.a.v. haar afscheid als bijzonder hoogleraar 

    Advocatuur aan de universiteit van Amsterdam in mei 2017 

• Auteur actief op Youtube met vlog over boeken

• Avond i.s.m. spui25

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op  

    literaire podia

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar

• cossee World rights

essay

isbn 978 90 5936 708 1 | nur 323
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 112 blz. 
ca. € 12,99 | verschijnt april 2017

e-isbn 978 90 5936 721 0 | ca. € 4,99

Wat is een goede advocaat? Waar het ethisch gedrag van de advocaat ooit  
als vanzelfsprekend werd aangenomen, is dit nu onderwerp van zorg en  
van debat. De ethiek van de advocaat ligt onder vuur.

ook verkrijgbaar
als e-book
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isbn 978 90 5936 431 8 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | 176 blz.

€ 18,99 | reeds verschenen 
e-isbn 978 90 5936 459 2 | € 9,99



stefano Mancuso & Alessandra viola

Briljant groen 
De gerenommeerde  

plantenonderzoeker uit Florence, 
stefano Mancuso, laat ons een 

fascinerend fenomeen zien:

De intelligentie 
van planten

‘Dit uiterst leesbaar geschreven boek zal onze 
blik op planten grondig veranderen: planten kun-
nen zien, ruiken en proeven. Zij communiceren 
met elkaar via reukstoffen en lokken doelgericht 
dieren, om zich met hun hulp tegen vijanden te 
verdedigen. Met verbazing zien wij dat de evo-
lutie van planten net zulke geraffineerde stra-
tegieën heeft voortgebracht als die van dieren.’ 
– Michael Lange, Deutschlandfunk
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stefano Mancuso, hoogleraar aan de universiteit van 

Florence, leidt het Laboratorio internazionale di 

Neurobiologia vegetale en is medeoprichter van de 

international society for Plant signaling and Behavior. 

Met zijn meer dan 250 wetenschappelijke publicaties 

heeft hij naam en faam gemaakt als dé expert op het 

gebied van plantengedrag en -intelligentie. in 2010 

doceerde hij op een befaamde ted-conferentie, deed 

experimenten in het kader van het europese shuttle 

Programme en toonde op de expo 2015 in Milaan een 

nieuw plantencultivatieproject.

Alessandra viola is een bekroonde italiaanse weten-

schapsjournaliste met een veel bekeken wetenschaps-

programma op rai tv.

stefano Mancuso &           Briljant groen
Alessandra viola

Zonder de planten die ons met voedsel, energie en zuurstof 

verzorgen, zouden wij op aarde nog geen week overleven. 

Merkwaardig genoeg golden planten eeuwenlang als schep-

sels van een lagere orde, ietsje boven de levenloze wereld. 

sinds kort heeft wetenschappelijk onderzoek bevestigd wat 

Darwin als vermoedde: dat planten ondanks hun (schijnba-

re) onbeweeglijkheid over verbazingwekkende vaardigheden 

beschikken, en zelfs over intelligentie. 

   Behalve de vijf zintuigen van de mens beschikken planten 

nog over minimaal vijftien andere. om elektromagnetische 

velden te scannen, de zwaartekracht van bloemen, takken 

en bladeren te berekenen en de chemische substanties van 

hun leefmilieu te analyseren. Met reukstoffen waarschuwen 

ze elkaar voor vijandige planteneters of lokken ze dieren 

aan om hen bij te staan in de verdediging. Met hun wortels 

vormen ze enorme netwerken en laten informatie over hun 

leefomgeving circuleren. Zonder bewegelijke organen heb-

ben zij een vorm van ‘zwermintelligentie’ ontwikkeld die 

hun overleven veiligstelt. 

   Wat planten zeker niet doen, is vegeteren. Meer kennis 

van hun buitengewoon slimme strategieën en vaardigheden 

kan ons bijvoorbeeld leren afstand te doen van pesticiden, of 

hun nano-intelligente systemen als voorbeeld te gebruiken 

voor computers en complexe netwerken.

   Niet voor niets stellen vooraanstaande wetenschappers 

planten inmiddels op dezelfde evolutionaire trede als 

dieren. stefano Mancuso geeft ons een uiterst toegankelijk 

geschreven inkijk in de fascinerende wereld van hun vaar-

digheden en intelligentie.

P r o M o t i e

• Baanbrekend onderzoek waarmee Mancuso te gast was op ted-conferentie en  

    expo 2015 Milaan, laat ons een onbekende groene wereld zien

• grote persaandacht vanwege actueel onderwerp

• Aanleiding tot een andere kijk op onze leefomgeving

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar

• Boekenleggers

non-fictie

oorspronkelijke titel verde brillante.  
sensibilitá e intelligenzia del mondo vegetale

vertaald door etta maris 

met een voorwoord van michael pollan en 
vele afbeeldingen in kleur

isbn 978 90 5936 709 8 | nur 320 
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 176 blz. 
ca. € 22,99 | verschijnt april 2017

e-isbn 978 90 5936 724 1 | ca. € 9,99

‘ik heb het in één ruk en met groeiend enthousiasme gelezen en ga nu professor 
stefano Manusco in zijn laboratorium in Florence bellen. om hem te feliciteren en 
vragen te stellen.’ – Arno Widmann, Berliner Zeitung

ook verkrijgbaar
als e-book
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eefje rammeloo 
Het geluk van de chinezen

van onze correspondent in shanghai

eefje rammeloo, sinds drie jaar correspondent in 
china, komt bij chinezen thuis en spreekt met hen 
over hun zorgen en dromen over de vooruitgang. 

china is inmiddels een politieke en economische 
wereldmacht. Maar wat weten wij daadwerkelijk 
van het land dat op het wereldtoneel zo’n voor-
aanstaande rol speelt? en hoe denken chinezen 
zelf over de razende ontwikkeling van hun land, 
met als gevolg luchtvervuiling, geboortepolitiek, 
vergrijzing en een groeiende kloof tussen stad en 
platteland? Waar maken ze zich zorgen om, wat is 
hun idee van vooruitgang en welke offers zijn ze 
bereid ervoor te brengen? 
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eefje rammeloo (geleen, 1979) studeerde aan de 

utrechtse school voor de journalistiek en aan de rho-

des university in grahamstad. Aan de universiteit van 

utrecht behaalde ze een Master in geschiedenis van de 

internationale Betrekkingen. Ze was redacteur op de 

buitenlandredactie van de nos en werkt sinds 2011 als 

freelancejournalist voor een groot aantal kranten en 

tijdschriften. Begin 2014 verhuisde ze naar shanghai. 

Als correspondent werkt ze daar onder andere voor De 

groene Amsterdammer en de vpro. in 2014 verscheen 

titia. een onbezonnen reis naar het land van de vijand,  

het verhaal van rammeloo’s grootmoeder die tot ieder-

eens ontsteltenis in 1942 naar Duitsland verhuisde.

eefje rammeloo           Het geluk van de chinezen
         van onze correspondent in shanghai

chinezen moeten dromen, riep de chinese premier Xi 

jinping in 2012. De ‘chinese Droom’ moest een praktisch 

antwoord bieden op de identiteitscrisis waarin china ver-

keerde. Na jaren van onstuitbare economische groei moest 

het land zich opnieuw uitvinden, om de problemen het 

hoofd te bieden. 

in 2016 heeft de bevolking steeds meer te besteden.  

De welvarende chinezen hebben een huis, een auto en meer 

dan genoeg te eten. Ze ontdekken de wereld door reisjes 

naar Parijs, rome en giethoorn, wensen schone lucht en 

een goede opleiding voor hun kinderen. De communisti-

sche Partij houdt het volk aan haar kant door het welvaarts-

niveau steeds te laten toenemen. Kritiek ontstijgt zelden het 

lokale niveau. Protest wordt genegeerd, en demonstraties 

worden in het uiterste geval neergeslagen.

in shanghai en ver daarbuiten is het optimisme te voelen. 

Maar de ongelijkheid neemt toe. stad en platteland groeien 

steeds verder uit elkaar. De mondaine stadsbevolking is 

lichtjaren verwijderd van de mijnwerkers, land- en fabrieks-

arbeiders. De weeffouten worden steeds zichtbaarder: de 

kwaliteit en bereikbaarheid van goed onderwijs, jongeren 

met ouderwetse denkbeelden die zich op de huwelijksmarkt 

presenteren, milieuvervuiling en haperende oudedagvoor-

zieningen. 

   De chinese dromen en de alledaagse realiteit die eefje 

rammeloo schetst, geven een fascinerende inkijk in het 

china van vandaag en een indicatie van de richting die 

china op dit cruciale moment inslaat. 

P r o M o t i e

• Actueel onderwerp: china volop in de aandacht

• interessante blik op de chinese samenleving door de ogen van een Nederlandse correspondent

• Auteursbezoek rondom verschijningsdatum

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar 

• Boekenleggers

• cossee World rights

reportage/bericht

isbn 978 90 5936 710 4 | nur 323
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 18,99 | verschijnt april 2017

e-isbn 978 90 5936 725 8 | ca. € 9,99

‘eefje rammeloo vertelt in een simpele, effectieve stijl zonder hang naar 
drama en zonder oordelen. Bewonderenswaardig.’ – Het Parool *****

ook verkrijgbaar
als e-book
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Liesbeth Labeur           op weg en reis  
een graphic novel over de laatste zuil in Nederland

op weg en reis verbeeldt een zondag uit het leven van 

Neeltje, een Zeeuws meisje. in prachtige tekeningen in 

zwart en wit ziet de lezer een zondag uit haar leven. De zuil 

waar Neeltje en haar familie deel van uitmaken kraakt aan 

alle kanten. Zullen zij die vanouds hun plaats in Nederland 

gehad hebben standhouden? 

   Neeltje heeft ’s nacht bizar gedroomd over de huidige 

problemen in de reformatorische gemeenschap en denkt er 

deze zondag telkens aan terug. Zelfs tijdens de kerkdienst 

dwalen haar gedachten af en reconstrueert ze haar droom. 

Wordt de zuil van een gewisse ondergang gered, of gaat de 

hele biblebelt ten onder? Kan er wel iets goeds uit Neeltjes 

dromen komen? 

   Liesbeth Labeur voegt aan de oer-calvinistische woord-

cultuur beelden toe die op een fascinerende wijze ons allen 

deze wereld laten begrijpen en op waarde laten schatten.

‘Niet alleen het ontwerp is origineel, ook de 
manier waarop de woorden in beelden zijn 
gegoten is bijzonder!’ – de volkskrant ****

‘Mijn god, wat is dit een mooie strip met een on-
gewoon poëtische kracht!’ – cuttingedge *****

graphic novel

eerder verschenen onder de titel op weg  
naar zoar. gewijzigde herdruk. 

isbn 978 90 5936 711 1 | nur 363
paperback | 15 x 23 cm | ca. 128 blz.
ca. € 12,50 | verschijnt maart 2017

liesbeth labeur won met op weg en reis 
 de prijs van het stripschap voor literaire strips 

‘Hoe Liesbeth Labeur gelovigen en 
niet-gelovigen meevoert in haar werk, 
is open, speels, veelgelaagd en beeld-
schoon.’ – Nrc Handelsblad ****

uitgeverij cossee uitgeverij cossee24 25



Liesbeth Labeur (Middelburg, 1975) is kunstenaar en 

leeft en werkt in Zeeland. Ze studeerde aan de sint 

joost Academie in Breda. in haar artistieke prak-

tijk staan piëtistisch vormgebruik en Babylonische 

beeldverwarring centraal. Zo maakte zij in 2008 een 

installatie over De brede en de smalle weg en gaf ze 

in 2009 met succes de eenmalige glossy calvijn! uit. 

in 2011 won ze de stripschapsprijs met haar originele 

en schitterend getekende graphic novel op weg en 

reis. Ze ontving vele prijzen voor haar werk en werd 

genomineerd voor de prestigieuze Prix de rome. Ze 

was adviseur van de film Dorsvloer vol confetti naar 

het gelijknamige boek van Franca treur. 

Liesbeth Labeur           een lamp voor mijn voet

een lamp voor mijn voet is een kleine geschiedenis van 

reformatie. een geschreven en getekende roman over het 

Zeeuwse wonderland van Liesbeth Labeur. Neeltje verlaat 

na haar middelbare school plotseling het eiland, op zoek 

naar een toekomst als kunstenaar in de stad. Haar wereld-

beeld, tot dan gevoed met woorden uit 150 psalmen en enige 

gezangen, kan ze niet vasthouden. Het overlijden van een 

zusje confronteert haar echter opnieuw met de woorden van 

weleer. Zal het aloude woord een lamp voor haar voet zijn, 

haar pad ten licht om het donker op te klaren en haar troost 

kunnen bieden? tuimelt Neeltje weer in die turbulente we-

reld tussen werkelijkheid en fantasie of weet ze zich, ouder 

geworden, staande te houden? een lamp voor mijn voet 

is een moderne Alice in Wonderland, maar wordt verteld 

in de tale Kanaäns, de psalmen, in een prachtige vertaling 

uit 1773. een verhaal in taal en beeld over het verlaten van 

de logica van je jeugd en er opnieuw mee geconfronteerd 

worden. in Neeltjes geval met even wonderlijke oorzaak  

als afloop.
graphic novel

verschijnt in samenwerking met 
uitgeverij mozaïek

isbn 978 90 239 9697 2 | nur 363
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt maart 2017

‘Wat een talent!’ – vrij Nederland

uitgeverij cossee uitgeverij cossee26 27

P r o M o t i e

• Franca treur schrijft over het calvinisme en Zeeland, Broeder Dieleman  

    zingt erover en Liesbeth Labeur tekent het 

• Nieuwe editie van op weg en reis, een bekroonde graphic novel 

• 2017 herdenkingsjaar voor 500 jaar reformatie

• Kunst en calvinisme is een niet vanzelfsprekende combinatie 

• exposities van haar tekeningen

• Auteur is beschikbaar voor optredens

• Ansichtkaarten en boekenleggers

• Publiciteit i.s.m. uitgeverij Mozaïek 

 

www.liesbethlabeur.nl



erich Maria remarque 
De nacht in Lissabon

een donkere nacht in 1942. een man staat in  
Lissabon in de haven op de kade en staart naar een 
Amerikaans schip. De man is een Duitse emigrant 
en heeft geen visum en geen geld. Plots biedt een 
onbekende hem twee tickets aan voor de boot naar 
Amerika. onder slechts één voorwaarde.

uitgeverij cossee uitgeverij cossee28 29



erich Maria remarque (pseudoniem van erich Paul 

remark; osnabrück, 1898 – Locarno, 1970) werd in 

1929 – drie jaar voor Fallada’s Wat nu, kleine man? 

– wereldberoemd met van het westelijke front geen 

nieuws en geldt als een van de bekendste en meest 

gelezen auteurs van Duitse literatuur in de twintigste 

eeuw. tijdens zijn studie werd hij in 1916 opgeroepen 

om zijn dienstplicht te vervullen, vocht aan het wes-

telijk front en raakte verscheidene keren gewond. Na 

de oorlog volgde hij een lerarenopleiding, daarnaast 

was hij actief als steenhouwer en als testrijder voor een 

Berlijns bandenbedrijf. Zijn schrijverscarrière startte 

hij als toneelcriticus en als sportjournalist.

   De eerste uitgever aan wie hij van het westelijke 

front geen nieuws aanbood, weigerde dit expliciete 

antioorlogsboek te publiceren. ondanks de enorme 

politieke controverse werden er het eerste jaar al 1,2 

miljoen exemplaren van verkocht. in 1933 werden re-

marques boeken in het openbaar verbrand en in Duits-

land verboden. in 1938 werd hem zijn Duitse staats-

burgerschap ontnomen, in 1939 emigreerde hij naar 

de verenigde staten en hij verkreeg de Amerikaanse 

nationaliteit in 1947. Na de oorlog publiceerde hij nog 

zeven romans, die allen op uiterst boeiende manier 

vertellen over wat nationalistische grootheidswaan, 

oorlogen en autoritaire ideologieën met de gewone 

burger doen en hoe zelfs onze meest intieme gevoe-

lens en verlangens daardoor aangetast worden.

   Net als bij Fallada zal cossee de beste romans van 

remarque in een herziene vertaling publiceren.

erich Maria remarque           De nacht in Lissabon

De verteller van dit adembenemende verhaal, emigrant en 

net Hitler-Duitsland ontvlucht, weet niet wat hem overkomt 

als hij ’s nachts op de kade, waar de grote schepen vertrek-

ken, door een onbekende wordt aangesproken. Die stelt zich 

voor als joseph schwarz en biedt hem twee visa en passage-

tickets naar Amerika aan. voorwaarde: geen geld, geen goud, 

maar deze nacht, om naar zijn verhaal te luisteren. 

   De emigrant aarzelt, wantrouwt de handel, maar stemt 

toch in, hij heeft in zijn hopeloze situatie tenslotte niets te 

verliezen. Het wordt een lange nacht, in bars, in nachtcafés 

en in de vroege ochtenduren zelfs in een bordeel. Maar 

waarom móét joseph schwarz dit verhaal vertellen, en 

waarom aan hem? Hoe langer de nacht voortschrijdt, des te 

geboeider hij luistert naar schwarz’ levensverhaal. 

   schwarz heeft de gestapokelders overleefd en is met zijn 

geliefde Helen Duitsland ontvlucht. in Frankrijk leefden zij 

drie jaar lang in vrede, rust, en bijna zoiets als geluk. Maar 

bij het uitbreken van de oorlog werden schwarz en Helen 

als vijandige buitenlanders in separate kampen geïnter-

neerd. schwarz slaagde er wederom in te vluchten, hij vond 

Helen, en kon in Marseille visa en de scheepspassage van 

Lissabon naar Amerika bemachtigen. voor de Amerikaanse 

ambassade werd hij door een gestapoagent opgepakt en 

moest binnen een paar seconden een besluit nemen.  

Hij of ik. Achter het stuur van de gestapo-auto en met 

Helen naast zich rijdt hij ten slotte naar Portugal. De red-

ding is nabij, maar dan komt schwarz er in Lissabon achter 

wat zijn geliefde Helen heldhaftig voor hem verborgen heeft 

gehouden: dat zij niet meer lang te leven heeft. De onder-

gang van de een leidt tot de redding van de ander, denkt de 

nachtelijke luisteraar en neemt in het ochtendgloren, diep 

verward over zijn eigen geluk, afscheid van schwarz. 

P r o M o t i e

• opgenomen in cossee centuryreeks

• uitgever christoph Buchwald vertelt graag over 

    remarque en zijn oeuvre in uw boekhandel

• Persaandacht voor herontdekte klassieker

• vluchtelingenthema nog steeds actueel

• social media campagne

• (Digitaal) leesexemplaar 

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel die nacht in lissabon

met een nawoord van de uitgever

vertaald door f. van schouwen

isbn 978 90 5936 712 8 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 288 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt april 2017

e-isbn 978 90 5936 726 5 | ca. € 9,99

‘A great love in the face of extreme danger.’ – Billboardadvertentie van de 
Amerikaanse uitgave, 1963

ook verkrijgbaar
als e-book
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Aleksandr skorobogatov 
cocaïne

Na het aangrijpende Portret van een onbekend 
meisje en zijn herontdekte debuutroman sergeant 
Bertrand is meesterverteller Aleksandr skorobogatov 
terug: zijn roman cocaïne verschijnt voor het eerst 
in Nederlandse vertaling. over het vertrek van een 
geliefde en het gemis dat daarop volgt; over door-
dringende pijn en verdriet, een heldere droefheid, 
over heimwee naar alles wat voorbij is. 

‘De lezer heeft natuurlijk
alles al lang door, terwijl

de auteur zelf nog
niets in de gaten heeft.

over het algemeen is het veel makkelijker om een lezer te zijn
dan een schrijver. een lezer kan bijvoorbeeld

met
gemak

een 
pagina

of twee verder bladeren
om te zien wat er gaat gebeuren,

maar 
de auteur heeft

die leuke
mogelijkheid niet.’

uit: cocaïne

een briljant en intelligent boek, dat onze blik 
op de literatuur op speelse wijze vernieuwt

uitgeverij cossee uitgeverij cossee32 33



Aleksandr skorobogatov (grodno, 1963) woont en 

werkt sinds de jaren negentig in Antwerpen. Hij stu-

deerde in Minsk, Parijs en Moskou. op zijn achttiende 

besloot hij zich volledig aan zijn schrijverschap te wij-

den, maar in het late sovjettijdperk had Wit-rusland 

maar één (staats)uitgeverij en één literair tijdschrift. 

De redacteur liet hem weten dat zijn teksten te ‘anders’ 

waren, ideologisch onacceptabel en politiek incorrect. 

Zijn spraakmakende debuutroman sergeant Bertrand 

bereikte wereldwijd een miljoenenpubliek en werd 

in 2016 opnieuw uitgegeven. in 2015 verscheen zijn 

roman Portret van een onbekend meisje, een boek dat 

lyrisch besproken werd en op diverse eindejaarslijstjes 

verscheen als een van de beste romans van het jaar. 

cocaïne is gebaseerd op een verhaal dat skoroboga-

tov in de jaren tachtig schreef maar in rusland om 

ideologische redenen niet kon publiceren. in 2003 

werd het eerste deel van de roman gepubliceerd in het 

tijdschrift Znamya, en werd de auteur vergeleken met 

Daniil charms, samuel Beckett en eugène ionesco.

Aleksandr skorobogatov           cocaïne

‘geen liedjes zingen, geen fabels vertellen: een schrijver 

heeft in de eerste plaats de taak om een verpleger van de 

samenleving te zijn.’ Wie heeft dat ook alweer gezegd, denkt 

de verteller van cocaïne; was dat tolstoj of gogol? Hoe dan 

ook – die verteller is toevallig zélf een schrijver, en heeft 

wel iets anders aan zijn hoofd.

onlangs in de steek gelaten door de liefde van zijn leven, 

brengt hij zijn dagen slenterend over de straten van Moskou 

door. Hij heeft niets anders meer dan zijn verbeelding om 

hem overeind te houden. Hij verbeeldt zich epische gevech-

ten in kroegen, bedeelt zichzelf de rol van held en schurk 

toe in moordzaken en intriges, en ontvangt plots een uitno-

diging om naar stockholm te reizen: hij heeft de Nobelprijs 

voor de vrede gewonnen. Hij is de kwaadste niet, niets bindt 

hem nog aan Moskou, en stapt op de trein.

   Daar wacht de schrijver een raadselachtig Nobelprijs-

comité, worden de doden weer tot leven gewekt, en wordt 

hem bovendien een nieuwe echtgenote aangeboden. ja ja, 

denkt de lezer, dat zal toch niet waar zijn? Maar de schrijver 

heeft immers zelf zijn personages in het leven geroepen, 

dus hij kan doen wat hij wil. een intrigerend kat-en-muis-

spel tussen auteur, personage en lezer begint. 

   cocaïne toont ons de diepe afgronden en ongekende  

hoogtes van de fantasie, de onbegrensde en bij vlagen  

absurdistische mogelijkheden van de menselijke geest.  

een wervelende roman in de beste russische traditie, die 

leest als een literaire achtbaan. 

P r o M o t i e

• Boekenweekthema ‘verboden vruchten’

• Woont in Antwerpen, voertaal Nederlands

• eerder werk lovend gerecenseerd 

• Auteur bekend van saint Amour 2016 

• Actief op literaire podia in Nederland en België

• Actief op social media

• (Digitaal) leesexemplaar

• cossee World rights

roman

oorspronkelijke titel cocaïne

vertaald door rosemie vermeulen

isbn 978 90 5936 713 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt maart 2017

e-isbn 978 90 5936 727 2 | ca. € 9,99

‘skorobogatov weet je te ontvoeren en te betoveren met zijn mooie taal.’ 
– Nrc Handelsblad 

ook verkrijgbaar
als e-book
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Boekenweekthema

verboden vruchten

isbn 978 90 5936 667 1 | nur 302
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm

160 blz. | € 18,99 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 668 8 | € 9,99



Dola de jong           De thuiswacht

‘schaamteloos, niet publicabel’, was het ongezouten oordeel 
over de roman De thuiswacht van Alice van Nahuys, uitgeef-
ster bij Querido. ook uitgeverij scribner’s in New York, 
waar en de akker is de wereld al vele jaren een winstge-
vende uitgave was, reageerde afwijzend. Het is 1954. een 
vrijmoedige roman als De thuiswacht paste niet in deze tijd. 
collegaschrijver Marnix gijsen noemde het boek echter een 
meesterwerk, en uiteindelijk verscheen het zowel in Ne-
derland als in de vs. Daar is het nog steeds leverbaar, ruim 
zestig jaar na de oorspronkelijke publicatie. 
   De thuiswacht is een roman over liefde en vriendschap 
tussen twee vrouwen. erica en Bea zijn totaal verschil-
lend. Ze delen uit praktische overwegingen samen een 
etage in Amsterdam waar erica een uithuizig en losbandig 
leven leidt, en Bea gewoon na haar werk naar huis komt. 
De roman speelt vlak voor het uitbreken van de tweede 
Wereldoorlog. erica, die denkt half joods te zijn, laat de 
mogelijkheid om naar Amerika te vluchten voorbijgaan en 
kiest voor haar geliefde Dolly. Bea maakt zich zorgen over 
haar huisgenote en merkt dat haar gevoelens voor haar 
steeds sterker worden. 
   Na het verschijnen van De thuiswacht stuurde Alice van 
Nahuys een telegram aan Dola de jong met de mededeling: 
‘Don’t answer your fanmail!’, want die was overweldigend. 
De uitgeverij stuurde stapels post door naar de in New York 
woonachtige auteur, allemaal van getrouwde vrouwen, die in 
de klem zaten met zichzelf en zich in de roman herkenden. 
en Het vaderland berichtte: ‘Zó een portret te schrijven is 
niet de eerste de beste gegeven. Daarvoor moet men met 
veel talent gezegend zijn.’ 

roman

isbn 978 90 5936 714 2 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 18,99 | verschijnt februari 2017

e-isbn 978 90 5936 728 9 | ca. € 9,99

ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Het was zo’n avond waarvan je je na afloop afvraagt, 
te midden van volle asbakken en kleverige glazen, 
wat de zin van een dergelijke onderneming kon zijn, 
waarom je eraan begonnen was. een wat bevangen 
gevoel heb je dan, alsof je niet aan de gestelde ver-
wachtingen beantwoorden kon. De gasten probeer-
den links en rechts aanknopingspunten te vinden en 
als dat dan op een teleurstelling uitdraaide, en een 
begonnen gesprek toch niet de juiste bevrediging 
schonk, circuleerden ze door het flatje, van erica’s 
kamer naar de mijne en hingen dan weer tegen de 
keukentafel aan en probeerden een gesprekje met 
mij, die daar voor de verversingen zorgde. Zo’n 
avond waar de domste gemeenplaatsen met bravoure 
de ruimte in geslingerd worden met het doel de 
aandacht te trekken en misschien daardoor een be-
vangen houding goed te maken. of waar diepzinnige 
beschouwingen in ’t luchtledige blijven hangen, als 
ballonnen, die aan een kinderhand ontsnapten en 
tegen het plafond langzaam ineenschrompelen.’

uit: De thuiswacht

Boekenweekthema

verboden vruchten



Dola de jong (Arnhem, 1911 – Laguna Woods/califor-

nië, 2003), schreef kinderboeken, romans, korte ver-

halen en reisverhalen voor onder meer De telegraaf, 

Het vaderland, De groene Amsterdammer en het 

Algemeen Handelsblad. Haar roman Dans om het hart 

(1939) over de Amsterdamse danswereld, gebaseerd op 

haar eigen danscarrière, wordt als haar literaire debuut 

beschouwd. Haar in het engels geschreven thril-

lerachtige roman the Whirligig of time (1964) werd 

in de verenigde staten bekroond met de edgar Allan 

Poe Award en door haarzelf in het Nederlands vertaald 

onder de titel De draaitol van de tijd (1965). Met de 

heruitgave van en de akker is de wereld werd Dola de 

jong in 2015 opnieuw ontdekt door de Nederlandse le-

zers en pers. De roman wordt in negen talen vertaald.

Dola de jong           en de akker is de wereld 
          Midprice

Wanneer Aart en Lies Nederland verlaten en naar tanger 

reizen vanwege de oorlogsdreiging, ontfermen zij zich 

onderweg over kinderen die op de vlucht hun ouders zijn 

kwijtgeraakt. Zo vormen zij een bijzonder gezin, dat ploetert 

onder de hete zon op hun eigen akker. De Arabieren kijken 

hoofdschuddend toe, en het net van de nazi’s sluit zich ook 

hier langzaam om de opgejaagden. 

   en de akker is de wereld laat zien hoe een oorlog stap voor 

stap het leven van vluchtelingen kan ontwrichten – vandaag 

de dag even relevant als halverwege de twintigste eeuw. 

P r o M o t i e

• Boekenweekthema ‘verboden vruchten’

• uitgever eva cossée is beschikbaar voor een lezing over Dola de jong en haar oeuvre

• De herontdekte roman en de akker is de wereld is lovend ontvangen in de pers

• Ambassadeur beschikbaar voor optredens in de Boekenweek

• (Digitaal) leesexemplaar 

• Boekenleggers

• cossee World rights

roman

met het oorspronkelijke omslag van  
susanne heynemann, de eerste vrouwelijke 
boekontwerper in nederland

isbn 978 90 5936 718 0 | nur 301 
paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz.
€ 12,50 | verschijnt februari 2017

e-isbn 978 90 5936 606 0 | € 4,99

‘De jong schetst een adembenemend beeld van een tijd die, als het gaat om de 
gebrekkige opvang van vluchtelingen, geenszins voorgoed voltooid verleden is. 
ook daarom verdient zij deze herontdekking.’ – de volkskrant ****

‘even spannend als ontluisterend.’ 
– elsevier ****

‘en de akker is de wereld is ook nu nog 
een juweel. Het is een beeldende, sen-
sitieve schets. een harde werkelijkheid 
maar in een lichte toon beschreven, fris 
en argeloos bijna.’ – trouw

ook verkrijgbaar
als e-book
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Hans Fallada           Zakelijk bericht over het  
          geluk een morfinist te zijn

‘Al zeven jaar lig ik aan de ketenen van de verslaving, nu 

eens morfine, dan weer cocaïne, ether, alcohol. sanatori-

ums, gekkenhuizen en leven in vrijheid, gevangen in mijn 

verslaving, losten elkaar af.’ Fallada schreef lucide en met 

spartaanse soberheid over zijn verslaving. voortdurend 

onderweg, om geld en ‘het spul’ te organiseren, ziet de 

nietsontziende observator Fallada zijn alter ego op de meest 

pijnlijke manier ontsporen, nooit verlegen om slimme voor-

wendsels en gekke smoesjes, leugens en zelfbedrog. 

Hoe nuchter en zakelijk, op het bureaucratische af, Fallada 

een verslaafde en zijn verslaving neerzet, is huiveringwek-

kend. Net als in zijn gevangenisdagboek in mijn vreemde 

land slaagt hij erin zichzelf als onderzoeksobject te zien, 

zonder pardon of medelijden. Het is vooral deze houding 

die Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn tot 

een klein meesterwerk maakt, ongeëvenaard in de literatuur 

van het zelfonderzoek.

   Als alles in het leven dag in dag uit alleen maar over ‘het 

spul’ gaat, als de methodes om het te verwerven steeds 

vernederender worden, als recepten gestolen, vluchtroutes 

bedacht en vrienden bedrogen moeten worden, wordt plot-

seling iets heel anders ondraaglijk: het besef dat je iedere 

beschaving en alle fatsoen kwijt bent. verlossing krijgt dan 

een verrassend andere betekenis en ziet er anders uit. Het is 

de politieagent, die je aan je kraag uit de ellende vist.

oorspronkelijke titel sachlicher bericht  
über das glück, morphinist zu sein

vertaald door anne folkertsma

te bestellen per pakket van 5 exemplaren

isbn pakket: 978 90 5936 732 6
prijs pakket: ca. € 29,95
verkoopprijs per stuk: ca. € 5,99

paperback | 11 x 17 | ca. 96 blz. | nur 302
verschijnt maart 2017

e-isbn 978 90 5936 729 6 | ca. € 1,99

ook verkrijgbaar
als e-book
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Deze tekst uit zijn literaire nalatenschap behoort tot Fallada’s meest  
indrukwekkende en openhartige autobiografische verhalen. Het is een 
adembenemend zelfonderzoek – geen auteur heeft zijn afgronden en  

zijn verslavingen zo radicaal beschreven als Hans Fallada.



De drinker (1950) is Fallada’s laatste en meest persoonlijke 

roman. Net als Alleen in Berlijn verscheen het postuum 

en werd het een enorm succes. Met zijn verpletterende 

realisme, zijn grote inlevingsvermogen en zijn heldere 

blik in de afgronden van de psyche is De drinker de grote 

tegenhanger van Dostojevski’s De speler.

Fallada’s hoofdpersoon, de levensmiddelenhandelaar erwin 

sommer, heeft duidelijk autobiografische trekken. Fallada 

gebruikte al vanaf zijn jeugd alcohol en verschillende soor-

ten drugs. Zijn problemen met verslaving, zijn ervaringen 

met inrichtingen en zelfs de schermutseling met zijn echt-

genote, waarbij met een vuurwapen werd geschoten, heeft 

hij in De drinker verwerkt. 

   Fallada’s beroemde verhaal over de neergang van een 

drinker is tragisch en tegelijkertijd vervuld van goede moed 

en vast vertrouwen dat de mens in staat is om (bijna) alles 

ten goede te laten keren.
roman

oorspronkelijke titel der trinker

vertaald door g. grose roolfs, volledig 
herzien door anne folkertsma

isbn 978 90 5936 717 3 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | 320 blz. 
ca. € 12,50 | verschijnt maart 2017

e-isbn 978 90 5936 379 3 | ca. € 4,99

ook verkrijgbaar
als e-book
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Hans Fallada          De drinker 
         Midprice

Hans Fallada (greifswald, 1893 – Berlijn, 1947) was 

onder meer ambtenaar, boekhouder en nachtwaker 

voordat hij zich geheel aan het schrijven wijdde. in 

1932 verscheen zijn eerste grote succes Wat nu, kleine 

man? Deze roman, die in meer dan twintig talen werd 

vertaald, maakte hem wereldberoemd. Zijn autobio-

grafisch getinte De drinker verscheen postuum. Bij 

uitgeverij cossee verschenen o.a. Alleen in Berlijn 

(oorspronkelijke versie 2011), in mijn vreemde land 

(2013) en een waanzinnig begin (2014), Zakelijk be-

richt over het geluk een morfinist te zijn (2017) en de 

biografie Alles in mijn leven komt terecht in een boek 

(2015) van Anne Folkertsma.

P r o M o t i e

• Boekenweekthema ‘verboden vruchten’

• uitgever christoph Buchwald of biografe Anne Folkertsma praten u graag bij over het oeuvre van Fallada

• Bijzondere Fallada-roth-avond: Anne Folkertsma en els snick toeren langs literaire podia om te vertellen  

    over Hans Fallada en joseph roth. informeer naar de mogelijkheden!

• Nog onbekend werk van Fallada voor het eerst in vertaling beschikbaar

• (Digitaal) leesexemplaar 

• Boekenleggers

‘Fallada is een van de weinige schrijvers die op een meeslepende manier  
universele thema’s kan behandelen. Hij behoort tot de groten in de wereld-
literatuur.’ – De standaard *****

‘Zelden is er zo nuchter over drankmisbruik geschreven als in deze roman.’  
– 8weekly.nl **** 

‘Fallada lezen is overigens ook verslavend. De drinker is een prachtige, fragiele 
studie over de menselijke aard te zijn. Niet als filosofisch traktaat, maar heel 
gewoontjes, al vertellend...’ – cuttingedge.be ****
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Boekenweekthema

verboden vruchten
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De literaire kattenkalender: het hele jaar door 
katten en literatuur!

Door een misverstand belandt Maria in een psychiatrische 

kliniek. Ze moet in de rij staan voor haar pillen, meedoen 

met kleien en in de huiskamer eten met onbekenden; haar 

pasgeboren baby mag ze niet zien. 

   een hemel zonder schroeven is een roman over het ver-

langen naar thuiskomen. te mogen zijn op de plek waar je 

hoort, waar niemand je meer gevangen kan houden, en waar 

je jezelf ook niet meer gevangenneemt. een roman over 

ruimte en vrijheid, over ontsnappen aan het leven en over 

dromen van een plek waar je nooit meer bang hoeft te zijn.

kalender

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

isbn 978 90 5936 720 3 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 21,99
verschijnt augustus 2017

roman

in samenwerking met uitgeverij mozaïek

isbn 978 90 239 9695 8 | nur 301
paperback | 13,5 x 21,5 cm | ca. 160 blz.
ca. € 17,90 | verschijnt april 2017

e-isbn 978 90 239 7859 6 | ca. € 10,99
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ook verkrijgbaar
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Marieke van Meijeren           een hemel zonder schroeven

P r o M o t i e

• openhartig, onthutsend eerlijk geschreven boek 

• Aankomend literair talent

• voor liefhebbers van psychiatrische romans als 

    paaz van Myrthe van Meer

www.mariekevanmeijeren.nl

Marieke van Meijeren (1983) is kunsthistoricus en 

schreef eerder (onder de naam Luiten) de roman 

vleugelslag. Ze woonde van 2011 tot 2013 in congo. 

Na haar terugkeer raakte ze in een ernstige depressie. 

De flashbacks in deze roman zijn op de werkelijkheid 

gebaseerd. 
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Natuurlijk verschijnt ook in 2018 De literaire kattenkalen-

der bij uitgeverij cossee. Wekelijks een tot de verbeelding 

sprekende foto van een kat, samen met literaire fragmenten 

waarin schrijvers de veelzijdige persoonlijkheid van de kat 

bezingen. De literaire kattenkalender is al jaren een onmis-

baar cadeau voor kattenliefhebbers en lezers!

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

Kijk ook op: 
www.facebook.com/literairekattenkalender



Bette Adriaanse – Post voor rus ordelman
gerbrand Bakker – De omweg, midprice
christophe Boltanski – De schuilplaats
David grossman – Het duel
David grossman – Leven en schrijven in tijden van oorlog
Bregje Hofstede – De herontdekking van het lichaam
ena jansen – Bijna familie
Navid Kermani – goddelijke kunst
eva Meijer – Het vogelhuis
jan van Mersbergen – De ruiter
jan van Mersbergen – De laatste ontsnapping, midprice
vrouwkje tuinman – Afscheidstournee 
elio vittorini – De rode anjer
Arnold Zweig – De strijd om sergeant grisja, midprice

Bov Bjerg – Auerhaus
Lia tilon – Archivaris van de wereld

jane gardam – een onberispelijke man
Dola de jong – De thuiswacht
Dola de jong – en de akker is de wereld, midprice
Marijn sikken – Probeer om te keren

Hans Fallada – Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn
Hans Fallada – De drinker, midprice
Liesbeth Labeur – een lamp voor mijn voet
Liesbeth Labeur – op weg en reis
Aleksandr skorobogatov – cocaïne

Britta Böhler – De goede advocaat
Hans croiset – ik, vondel
stefano Mancuso – Briljant groen
eefje rammeloo – Het geluk van de chinezen
erich Maria remarque – De nacht in Lissabon

De literaire kattenkalender 2018

zojuist 

verschenen 

januari

februari

maart

april

augustus

verschijningskalender
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!

op 15 januari 2017 vindt de aftrap voor de jaarlijkse 
schwob-actie plaats. in de maand mei staat De rode 

anjer van elio vittorini centraal. Zie: www.schwob.nl

uitgeverij cossee Bestellijst voorjaar 2017
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 

_____ 9789059367067 een onberispelijke man  jane gardam        ______  €22,99

_____ 9789059367074 Probeer om te keren  Marijn sikken       ______  €19,99

_____ 9789059367081 De goede advocaat  Britta Böhler        ______  €12,99

_____ 9789059367098 Briljant groen  stefano Mancuso       ______  €22,99

_____ 9789059367104 Het geluk van de chinezen eefje rammeloo       ______  €18,99

_____ 9789059367111 op weg en reis  Liesbeth Labeur       ______  €12,50

_____ 9789023996972 een lamp voor mijn voet  Liesbeth Labeur       ______  €19,90

_____ 9789059367128 De nacht in Lissabon  erich Maria remarque       ______  €22,99

_____ 9789059367135 cocaïne   Aleksandr skorobogatov       ______  €19,99

_____ 9789059367142 De thuiswacht  Dola de jong        ______  €18,99

_____ 9789059367180 en de akker is de wereld, midprice Dola de jong        ______  €12,50

_____ 9789059367166 Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn Hans Fallada        ______    per 5 stuks  €29,95

_____  9789059367173 De drinker, midprice  Hans Fallada        ______  €12,50

_____ 9789023996958 een hemel zonder schroeven Marieke van Meijeren       ______  €17,90

cossee cadeau
_____ 9789059367203 De literaire kattenkalender 2018         ______  €21,99

recent verschenen
_____ 9789059366893 Post voor rus ordelman  Bette Adriaanse       ______  €19,99

_____ 9789059362949 De omweg, midprice  gerbrand Bakker       ______  €12,50

_____ 9789059366909 Auerhaus   Bov Bjerg        ______  €19,99

_____ 9789059366916 De schuilplaats  christophe Boltanski       ______  €19,99

_____ 9789059366756 Leven en schrijven in tijden van oorlog David grossman       ______  €17,99

_____ 9789059366954 Het duel   David grossman        ______  €16,99

_____ 9789059366947 De herontdekking van het lichaam Bregje Hofstede        ______  €14,99

_____ 9789059366770 Bijna familie    ena jansen        ______  €24,99

_____ 9789059366886 goddelijke kunst  Navid Kermani       ______  €29,99

_____ 9789059366657 De ruiter   jan van Mersbergen       ______  €18,99

_____ 9789059364691 De laatste ontsnapping, midprice jan van Mersbergen       ______  €12,50

_____ 9789059366695 Het vogelhuis  eva Meijer        ______  €18,99

_____ 9789059366923 Archivaris van de wereld  Lia tilon        ______  €18,99

_____ 9789059366824 Afscheidstournee  vrouwkje tuinman       ______  €18,99

_____ 9789059366930 De rode anjer  elio vittorini        ______  €22,99

_____ 9789059366961 De strijd om sergeant grisja, midprice Arnold Zweig       ______  €20,00

stuur of fax uw bestelling naar uitgeverij cossee: Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. Fax 020-5289912

contact boekhandels: Nienke timmers, timmers@cossee.com

contact pers: eva Bouman, bouman@cossee.com
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