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Hans Fallada in dWdd

Het boekenpanel van De Wereld Draait Door verkoos in oktober 2013  
In mijn vreemde land van Hans Fallada tot Boek van de Maand. Uitgever 

Christoph Buchwald gaat op veler verzoek op Fallada-tournee langs di-

verse boekhandels. 

Rinus spRuit kRijgt ZeeuWse pRijs

rinus Spruit heeft voor Een dag om aan de balk te spijkeren de Prijs van 

de Zeeuwse Boekhandel gekregen. Na de succesvolle Zeeuwse wereld-

primeur is de roman in heel Nederland enthousiast ontvangen. De Duitse 

vertaalrechten zijn reeds verkocht. 

i.M. WolFgang HeRRndoRF

op maandag 26 augustus 2013 is Wolfgang 

Herrn dorf, de auteur van het succesvolle Tsjik, 

overleden. Hij schreef de laatste jaren openhartig 

over zijn ziekte op zijn weblog Schrijven en ziek-
te, dat najaar 2014 in vertaling zal verschijnen.

Het FantooM van alexandeR WolF 

Nadat eerst de boekhandelaren hun lof uitten over de samenwerking van 

Uitgeverij Cossee en Lebowski Publishers, was ook de pers enthousiast 

over de herontdekking van Het fantoom van alexander Wolf van Gajto 

Gazdanov: ‘Een meeslepende vertelling over schuld en boete, in de beste 

russische traditie.’ (De Standaard *****)
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EN VOLG ONS OP

FACEBOOK.COM/COSSEE

TWITTER.COM/UITGCOSSEE



3

‘jij bent mijn vader,’ zegt de jongen  
aan de telefoon. Hiermee begint een  

nieuw leven voor hen allebei.  

jan van Mersbergen
De laatste ontsnapping

UITGEVERIJ COSSEE



jan van Mersbergen (Gorinchem, 1971) debuteerde 

in 2001 met de roman De grasbijter, waarmee hij 

genomineerd werd voor de Debutantenprijs. Bij 

Uitgeverij Cossee verschenen ook De macht over 

het stuur (2003), De hemelrat (2005), Morgen zijn 

we in Pamplona (2007) en Zo begint het (2009). 

Met zijn laatste roman, Naar de overkant van de 

nacht (2011), won hij de bng Nieuwe Literatuur-

prijs, werd hij genomineerd voor de ako Litera-

tuurprijs 2012 en de Gouden Uil 2012 en bereikte 

hij de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2012. 

Zijn werk verschijnt onder andere in Engeland, 

Frankrijk, Spanje, Duitsland en Turkije. Naar 

de overkant van de nacht wordt nu verfilmd en 

verschijnt als luisterboek.

UITGEvErIj CoSSEE 

P r o M o T I E
 

• Interviews in dag- en weekbladen

• Spectaculaire boekpresentatie

• Filmopnamen Naar de overkant van de nacht in venlo tijdens carnaval 

• optredens op diverse literaire podia

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Bij Uitgeverij rubinstein verschijnt het luisterboek Naar de overkant  

   van de nacht, ingesproken door Huub Stapel

• Cossee World rights

WWW.jaNvaNMErSBErGEN.NL

‘van Mersbergen is in staat om met minimale middelen iets groots en  
onsentimenteels op te roepen, om je mee te trekken zijn wereld in, de hoofden 
van zijn personages in.’ – NrC Handelsblad
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jan van Mersbergen    De laatste ontsnapping

‘jij bent mijn vader,’ zegt de jongen aan de  

telefoon. Hij heet Deedee en is tien jaar. Wat 

betekenen familiebanden als je elkaar nog nooit 

gezien hebt?

De vader vluchtte ooit voor de dienstplicht uit voormalig 

joegoslavië en treedt al jaren op in het nachtleven van  

amsterdam met een ontsnappingsact, waarbij hij zich aan 

een stoel laat vastbinden en vrij moet zien te komen. 

   Na het eerste telefoontje van de tienjarige jongen dringt 

het nieuws nog niet tot hem door. Neemt iemand hem in 

de maling? Na het tweede telefoontje ontmoeten ze elkaar. 

Nu hij de jongen voor het eerst ziet, weet hij het zeker: 

Deedee lijkt sprekend op zijn jongere broer, die in joego-

slavië achterbleef en wel ging vechten.

   Tijdens een verblijf aan de Zuid-Franse kust, waar de 

ontsnappingskunstenaar is uitgenodigd om op te treden, 

wordt duidelijk dat er meer speelt dan alleen de band met 

zijn zoon. 

   Welke waarde heeft vrijheid als je volledig ongebonden 

bent? op welke manier hebben je kinderen jou nodig en op 

welke manier heb jij je kinderen nodig?

UITGEvErIj CoSSEE

roman

isbn 978 90 5936 469 1 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt februari 2014
e-isbn 978 90 5936 489 9

ook verkrijgbaar
als e-book
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Salomé is een boek dat Colombe Schneck 
niet wilde schrijven. Toch moest ze het doen. 

Ze deed er tien jaar over om de moed
daarvoor te vinden.

UITGEvErIj CoSSEE 6

de bestseller 
uit frankrijk





Colombe Schneck (Parijs, 1966) werkte als 

journalist voor Franse tv en radio. Sinds 2006 

publiceerde ze vijf boeken, met elke titel werd 

ze genomineerd voor literaire prijzen. Salomé 

werd een grote bestseller in Frankrijk, stond op 

de shortlist van de Prix Femina en de Interal-

lié-prijs en won de Prix Thyde Monnier en de 

publieksprijs van het tijdschrift ELLE. In 2012 

kreeg Schneck de ‘Mission Stendhal’-beurs 

toegekend van het Institut Français. Haar werk 

is in verschillende talen vertaald.

P r o M o T I E

• auteursbezoek

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

De indrukwekkende geschiedenis van hoe het kleine meisje Salomé geofferd 
werd in auschwitz. William Styrons Sophie’s keuze weerklinkt in Salomé.  
De werkelijkheid kan nog aangrijpender zijn dan fictie.

‘Een boek met echo’s van David Grossman, met compassie en stijl geschreven.’
– Le Nouvel observateur
 
‘Een ontroerend familieverhaal.’ – Le Point

UITGEvErIj CoSSEE 8
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Colombe Schneck    Salomé
    De zoektocht naar een verdwenen kind

Toen Colombe Schneck in verwachting was van haar eerste 

kind suggereerde haar moeder achteloos de naam Salomé. 

‘Naar mijn nichtje.’ Waarom ook niet, dacht Schneck. Pas 

later, nadat haar moeder was overleden, realiseerde ze zich 

dat ze de geschiedenis van haar familie zou moeten uitzoe-

ken om te weten naar wie ze haar dochter had vernoemd. 

Salomé is het aangrijpende verslag van haar zoektocht. 

   Tijdens haar reizen naar amerika, Israël en Litouwen 

en de gesprekken met de vrouwen uit haar familie vallen 

de puzzelstukjes in elkaar. Ze ontdekt het onvoorstelbare 

offer waar haar familie altijd over heeft gezwegen. 

   op 26 oktober 1943 werden 2800 mensen verzameld voor 

selectie op een plein in het getto van Kaunas: fitte mensen 

gingen naar werkkampen, de anderen naar vernietigings-

kampen. Toen Schnecks overgrootmoeder aan de beurt was 

voor de keuring, wist ze dat zij het niet zou overleven. Ze 

wist ook dat de nazi’s moeders met kleine kinderen direct 

naar de gaskamers stuurden. als haar dochter Macha bij 

haar kleindochter Salomé zou blijven, zouden ze alle drie 

omkomen. De oude vrouw pakte de hand van de kleine 

Salomé en bezegelde hiermee hun lot. Samen stierven ze 

in auschwitz. Macha overleefde het werkkamp, hertrouwde 

en kreeg twee kinderen en zes kleinkinderen. 

   Het is niet verwonderlijk dat haar familie nooit eerder 

sprak over Salomé. Het offeren van het kleine meisje kwam 

voort uit een afgrijselijk wrede situatie. Het is de vraag of 

wij zelf de moed zouden hebben om een leven op te geven 

om een ander te redden. 

roman

oorspronkelijke titel la réparation 
vertaald door marijke arijs 

isbn 978 90 5936 471 4 | nur 302 
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt april 2014 
e-isbn 978 90 5936 472 1
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‘Gijs Ijlander neemt je  
onverbiddelijk mee in dit  
indringende verhaal.’ 
– Yvonne Kroonenberg

UITGEvErIj CoSSEE 10



Wij zijn geneigd te denken dat wij principiële 
vragen over leven en dood verstandig en moreel 
verantwoord tegemoet treden. Maar Gijs Ijlanders 
betoverende roman laat zien hoe een aangespoel-
de walvis en de doodswens van een oude man ons 
in uiterste morele verwarring kunnen brengen.

UITGEvErIj CoSSEE

Gijs Ijlander 
vergeef ons onze zwakheid
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De definitieve doorbraak van een van Nederlands 
grootste stilisten

Gijs Ijlander (alkmaar, 1947) debuteerde in 

1988 met De kapper (bekroond met de Geertjan 

Lubberhuizenprijs en de anton Wachterprijs) 

en publiceert sindsdien met regelmaat romans 

en verhalen. voor Twee harten op een schotel 

(1998) ontving hij de Bordewijkprijs. In 2008 

verschenen bij Uitgeverij Cossee de roman 

Geen zee maar water en een heruitgave van 

De aanstoot. Zijn meest recente roman is 

Wildzang (2010).  

P r o M o T I E
 

• Boekhandelsoptredens met Yvonne Kroonenberg

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

UITGEvErIj CoSSEE 12
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Sybrand heeft zich strikt aan de regels gehouden en zorg-

vuldig gehandeld. De dood op verzoek van de oude heer 

Mos is zonder problemen verlopen. Toch komt zorginstel-

ling De Uiver onder vuur te liggen wanneer de dochter van 

Mos, woonachtig in amerika, de verpleeghuisarts wil laten 

vervolgen wegens moord. 

   ‘Trek de stekker uit de telefoon, zorg dat je voorlopig 

incommunicado bent,’ is het advies van zijn baas. Maar 

de pers heeft er al lucht van gekregen en Sybrand wordt 

meedogenloos opgejaagd. 

   Hij vlucht naar zijn huisje op een Schots eiland, maar 

ook daar vindt hij geen rust. Uit het keukenraam ziet hij 

een aangespoelde walvis op het strand liggen en kan amper 

geloven hoe de eilanders met het enorme beest omgaan.

   Ijlander beschrijft het langzame sterven van de gigan-

tische potvis in ongeëvenaarde scènes. Met kippenvel 

zien wij Sybrands verontwaardiging over de nog levend 

gefileerde reus en begrijpen zijn paniekerige reacties na 

het sterven van de heer Mos. We constateren – volledig 

geboeid door het verhaal – hoe moeilijk het soms kan zijn 

om het goede van het kwade te onderscheiden. vooral als 

het om een leven gaat. 

‘Een fijngevoelige en ingehouden, kleur-
rijke en prachtige roman. Ijlander is een 
van mijn collega’s die ik het liefst lees.’ 
– atte jongstra

roman

isbn 978 90 5936 473 8 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt mei 2014 
e-isbn 978 90 5936 474 5

Gijs Ijlander     vergeef ons onze zwakheid
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‘Dat Eunice Kathleen Waymon, in 
1933 als een van acht kinderen in 
North Carolina geboren, de wereld-
ster Nina Simone geworden is, lijkt 
een wonder – en dat met al die 
tegenwerking!’ – B.B. King  

‘Dit eerbetoon aan de onvergetelijke 
Nina Simone zal een snaar laten 
trillen in muziekliefhebbers. Een 
roman om naar te luisteren.’ – ELLE

UITGEvErIj CoSSEE 14



‘Ik was beroemd, ik werd op straat herkend, ik gaf overal in het land 
concerten, mijn platen kwamen uit in Europa… Ik werd in televisie-
programma’s gevraagd en filmsterren nodigden me aan hun tafel: 
Lauren Bacall, Frank Sinatra, de petieterige Natalie Wood… Ik was 
bevriend met schrijvers, Langston Hughes, james Baldwin, Lorraine 
Hansberry. Kon mijn leven nog mooier zijn? De wereld lag aan mijn 
voeten, maar in mijn binnenste fluisterde een stemmetje: Geniet er 
maar van, Eunice, misschien gaat dit ooit wel weer voorbij. Eunice, 
dat was mijn echte naam. Nu ben ik hem vergeten. vijftig jaren in de 
huid van Nina Simone hebben me mijn naam doen vergeten. raar, 
als je erover nadenkt, dat je een naam moet dragen die nooit van jou 
is geweest. Dat je een leven hebt geleid dat niet van jou was.’

UITGEvErIj CoSSEE 15



Het leven van Nina Simone lijkt haast een roman.  
Die roman heeft Gilles Leroy geschreven. 

Gilles Leroy (Bagneux, 1958) studeerde 

amerikaanse en japanse literatuur. Hij brak 

internationaal door met alabama Song (Cossee 

2011). Deze roman, inmiddels in vijfentwintig 

landen verschenen, is onderscheiden met de 

Prix Goncourt, de hoogste literaire onderschei-

ding in Frankrijk. Zola jackson (Cossee 2012) 

is kort na verschijnen bekroond met onder 

andere de Prix Été du Livre. De Nederlandse 

vertaling werd genomineerd voor de Europese 

Literatuurprijs 2012 en De Groene Waterman 

Prijs 2013. Samen met Nina Simone vormen 

de romans een alom geprezen drieluik over 

amerika.
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• veel aandacht voor Leroys eerdere boeken alabama Song en Zola jackson

• Nina Simone opnieuw ongekend populair

• Het leven van Nina Simone wordt verfilmd

• auteursbezoek

• veel persaandacht, ook in muziekbladen en lifestylemagazines

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers
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Gilles Leroy vult met compassie in wat in de boeken over 

Nina Simones indrukwekkende carrière niet aan de orde 

komt. Wat bezielde de diva in haar muziek, wat dreef haar 

in haar politiek engagement, in haar vaak eigenwijze keu-

zes? Leroy vertelt Simones weg naar de top als een kron-

kelende weg vol teleurstellingen, alcohol, eenzaamheid en 

desillusies. Het enige tegengif: haar onvergetelijke stem. 

   Na haar succes in de vS met het hartverscheurende I 

Loves You, Porgy, lukte het haar met ain’t Got No/I Got 

Life internationaal door te breken. In Nederland stond 

ze daarmee wekenlang in de Top 40. Haar managers 

verdiende goed. Maar Nina Simone had ook kanten die de 

platenbazen vreesden: haar strijd voor burgerrechten en 

haar pacifisme. 

   Nadat ze uit protest tegen de vietnamoorlog geen 

belasting meer betaalde en de vS ontvluchtte, leefde ze 

in afrika, Zwitserland en van 1988 tot 1992 in Nederland. 

Haar leven wordt steeds chaotischer, het wordt bijna onmo-

gelijk nog op te treden. Hulp kwam van een Nederlandse 

vriend: hij leidde haar terug naar een stabiel leven. In de 

jaren negentig veroverde Nina Simone een nieuw publiek 

en gaf concerten die legendarisch zijn geworden. 

   Nina Simone is uitgegroeid tot een icoon van de twintig-

ste eeuw. Gilles Leroy laat zien hoe zij haar successen keer 

op keer heeft betaald met een fragiel, kwetsbaar bestaan.

roman

oorspronkelijke titel nina simone

vertaald door prescilla van zoest

isbn 978 90 5936 475 2 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 260 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt februari 2014
e-isbn 978 90 5936 476 9

Gilles Leroy     Nina Simone
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‘Lees raymond Williams, en sla het boek 
verwarmd, gesterkt en deemoedig dicht.’  
– Gerbrand Bakker

UITGEvErIj CoSSEE 

raymond Williams

Grensland 
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Cossee Century



Toen Gerbrand Bakker De omweg schreef, ontdekte hij in een 
boekwinkel in Wales Border Country van raymond Williams. 
Hij was onmiddellijk gegrepen en kocht een tweede exemplaar 
als cadeau voor zijn uitgever. ook die las deze indringende 
roman over het ‘aanbreken van de moderne tijd’ in de harten 
en zielen van de mensen op het platte land – en het verzet  
ertegen – vol bewondering. Gerbrand Bakker heeft het boek 
dan ook voor het eerst in het Nederlands vertaald. 

UITGEvErIj CoSSEE

raymond Williams

Grensland 

19
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‘Niets is geromantiseerd en niemand geïdealiseerd – en toch: wat een 
compassie!’ – Dai Smith in het nawoord

raymond Henry Williams (Llanvihangel 

Crucorney 1921 – Saffron Walden 1988)  

was een Welsh academicus, romanschrijver 

en literatuurcriticus. Hij was een invloedrijk 

figuur in New Left en in het culturele en 

politieke leven van Wales. Zijn geschriften over 

politiek, cultuur, de massamedia en litera-

tuur vormen een significante bijdrage aan 

de analyse van kunst en cultuur. Zijn roman 

Grensland (Border Country, 1960) is de eerste 

van drie romans over zijn vaderland Wales en 

geldt samen met het omvangrijke tweedelige 

People of the Black Mountains (1988-1990) als 

een hoogtepunt in zijn werk en in de literatuur 

van Groot-Brittannië.

P r o M o T I E
 

• optredens Gerbrand Bakker met Grensland

• veel persaandacht voor de ontdekking van een moderne klassieker

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

UITGEvErIj CoSSEE 20

‘Ik denk niet dat ik ooit zo bewogen was door een moderne roman, die bovendien 

bijzonder mooi geschreven is. Dit boek heeft me op een heel andere manier over  

mijn eigen plaats in het leven laten denken.’ – Dennis Potter, toneelschrijver  

en televisiemaker
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Hij is het platteland van Wales ontvlucht en als geschiede-

nisdocent in een heel andere wereld terechtgekomen. als 

Matthew Price na jaren terugkeert naar zijn geboortedorpje 

Glynmawr om zijn zieke vader te bezoeken, ligt het dal 

nog steeds in het heuvellandschap van zijn kindertijd. 

Maar toch: de geuren, het huis, zijn ouders, de mensen en 

hun houdingen – na de grote staking van 1926 lijkt niets 

meer hetzelfde. De onderlinge solidariteit tussen de lokale 

spoorwerkers, de oude vriendschappen – ze zijn aan het 

verdwijnen, zegt vader Price die in het seinhuisje werkt. 

   De boeren moeten hun fruit en groente ‘voor minder’ 

met gehuurde vrachtauto’s naar de veiling brengen. Het 

spoor door het dal is een zijspoor geworden, er is bijna 

geen werk meer voor seinwachters. Familierelaties vallen 

uiteen, vrienden worden concurrenten. Morgan rosser be-

gint een jamfabriek, zijn oude maatjes van de spoorwegen 

mogen bij hem aan het werk: fruit inkoken. 

   Iedereen worstelt op zijn eigen manier met de verande-

ringen. Deze ‘vooruitgang’ is niet voor ons gemaakt, zegt 

de oude Price, en voor het eerst voelt Matthew dat met zijn 

vader een hele wereld zal verdwijnen.

   Meeslepend als de romans van john Steinbeck, scherp-

zinnig als j.M. Coetzee en barmhartig als de verhalen van 

Isaak Babel is Grensland een deels ontroerende, deels 

meedogenloze roman, een indringend epos van een grote 

verteller. 

   Niet voor niets heeft Gerbrand Bakker het op zich geno-

men om deze mijlpaal uit de literatuur van de twintigste 

eeuw voor ons te vertalen.

roman

oorspronkelijke titel border country

vertaald door gerbrand bakker

met een nawoord van dai smith

isbn 978 90 5936 477 6 | nur 302
gebonden met leeslint | 15 x 23 cm | ca. 464 blz.
ca. € 24,90 | verschijnt maart 2014

e-isbn 978 90 5936 478 3

raymond Williams    Grensland
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Het honingvogeltje, zoals de barokdichters de bij noemden, is 

een geliefd diertje. Haar overleven op aarde is essentieel voor 

onze toekomst. Het lied van de honing is een uitnodiging om 

even op de buitengewoon plezierige vlucht van deze vliesvleuge-

lige door de tijden en wereldculturen heen mee te zoemen. 

UITGEvErIj CoSSEE 22



Haar weldaden voor de mens zijn talloos. Minder bekend is 

dat de bij altijd een inspiratiebron is geweest voor literatuur, 

kunst, muziek, filosofie en religie. ralph Dutli neemt u mee 

op een plezierige en boeiende wandeling door het koningin-

nenrijk van de bij.

ralph Dutli
Het lied van de honing
Een cultuurgeschiedenis van de bij

UITGEvErIj CoSSEE 23



‘Geweldig! Een must voor iedereen die ooit een lepel honing heeft  
genuttigd. En bijenvrienden zijn we allemaal!’ – Berner Nachrichten 

‘ralph Dutli weet precies hoe hij de lezers moet verleiden. Het lied  
van de honing is bovendien een buitengewoon plezierig cadeau.’  
– Tagesanzeiger

ralph Dutli (Schaffhausen, 1954) studeerde 

in Parijs en Zürich romanistiek en russisch. 

Hij is vertaler, dichter, biograaf en essayist, 

heeft het volledige oeuvre van de dichter osip 

Mandelstam in tien delen verzorgd en is met 

talrijke prijzen onderscheiden, waaronder de 

prijs van de Duitse akademie für Sprache und 

Dichtung. Er zijn onder zijn naam meer dan 

dertig boeken en edities verschenen, onlangs 

de bekroonde roman Soutines letzte Fahrt 

(2013) en een cultuurgeschiedenis van de  

olijf, Liebe olive. Eine kleine Kulturgeschichte 

(2013).

P r o M o T I E
 

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

UITGEvErIj CoSSEE 24
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op weg naar zijn werk kwam ralph Dutli elke dag langs 

een grote fruitboomgaard met bijen. Hij raakte bevriend 

met de imker en begon zich al snel voor bijen te interesse-

ren. Dat groeide uit tot een obsessie – na zijn bijenstudie 

begint Dutli de imker te verrassen met vragen als: Wist 

u dat bijen voor een kilo honing een weg afleggen die 3,5 

keer de omtrek van de aarde heeft? of dat men tot in de 

17de eeuw dacht dat het opperhoofd van een bijenstaat een 

mannelijke bij was? of dat Christus in de middeleeuwen 

gezien werd als hemelse bij en honing als een erotische 

metafoor voor het genot van de aardse liefde? 

   In een tijd dat de bijenstand door onze manier van 

landbouw en door bacteriën dramatisch aangetast wordt, 

vond Dutli sporen van bijen in literatuur, kunst, muziek en 

religie. Zo was de bij aanleiding tot bijgeloof en religieuze 

ceremonies, stond zij voor gemeenschapsgevoel, voorzorg 

voor de toekomst een grondig doordachte ordening. voor 

puurheid, vlijt, magie en inspiratie. En het is zeker geen 

toeval dat schrijvers als augustinus, Tolstoj en Sylvia Plath 

gepassioneerde imkers waren en rilke schreef dat hij de 

‘bij van het onzichtbare’ was. 

   ralph Dutli weet ons in Het lied van de honing moei-

teloos te boeien voor het verbazingwekkende nieuwste 

onderzoek over bijentaal, de bijenradar en de onlangs 

gevonden oorzaak voor de bijensterfte, net als voor de 

meest fascinerende verhalen en fenomenen uit de cultuur-

geschiedenis van dit ‘honingvogeltje’.

cultuurgeschiedenis

oorspronkelijke titel das lied vom honig.  
eine kulturgeschichte der biene

vertaald door olaf brenninkmeijer

isbn 978 90 5936 481 3 | nur 320
gebonden | 11,5 x 19 cm | ca. 220 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt april 2014
e-isbn 978 90 5936 482 0

ralph Dutli    Het lied van de honing
      Een cultuurgeschiedenis van de bij
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Ilse akkermans
Bestemming Soerabaja
Een verzwegen verleden

In 1944, direct na de bevrijding van het 

zuiden van Nederland, meldt de zeventien-

jarige Harry akkermans zich als oorlogs-

vrijwilliger om de rest van Nederland te 

helpen bevrijden. Hij wordt opgeleid tot 

marinier in amerika, maar als na Duits-

land ook japan capituleert, belandt hij in 

een koloniale strijd in Nederlands-Indië.



Ilse akkermans (arnhem, 1972) groeide op 

aan de rand van het Gelderse plaatsje Driel. Ze 

studeerde in 1995 af in Communicatieweten-

schap aan de radboud Universiteit Nijmegen. 

Na haar studie reisde ze door australië, Nieuw-

Zeeland en Indonesië. van 2001 tot 2012 

werkte ze als redacteur en verslaggever voor 

Het Financieele Dagblad, De Telegraaf en pers-

bureau anp. Ze schreef vooral over economie en 

fraudezaken. Momenteel werkt ze als juridisch 

redacteur en woont ze in amsterdam. 

P r o M o T I E
 

• Interviews in dag- en weekbladen

• optredens in boekhandels

• veel aandacht rondom veteranendag en Indiëherdenking

• onthullende feiten over gevechtshandelingen van Nederlandse militairen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

De oude reiskoffer van haar vader bleek honderden brieven uit  
Nederlands-Indië te bevatten. Toen Ilse akkermans die las en haar vader 
erover sprak, wist ze het zeker: ze moest zijn verhaal opschrijven. Een 
onthutsend verslag over de roerige Bersiap-periode, gezien door de ogen 
van een Nederlands marinier.

‘Een hele generatie jonge militairen zweeg een leven lang over wat zij in 
Nederlands-Indië had meegemaakt. velen namen hun verhalen mee in 
het graf. Met dit boek wil ik het taboe doorbreken van een verzwegen  
geschiedenis.’ – Ilse akkermans
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Ilse akkermans    Bestemming Soerabaja
       Een verzwegen verleden

Zijn huis is verwoest, zijn favoriete oom is na een razzia 

spoorloos verdwenen en hij kan al maanden geen contact 

krijgen met zijn beste vrienden. Zodra het zuiden van 

Nederland is bevrijd, meldt de jonge Harry, de oudste zoon 

in een Brabants middenstandersgezin, zich bij de marine 

om te helpen de noordelijke Nederlanden te bevrijden. 

Terwijl zijn familie met niets opnieuw begint, komt hij 

terecht in een eerste groep Nederlandse militairen die in 

de verenigde Staten wordt opgeleid tot mariniers. Na de 

oorlog verwacht hij naar huis te kunnen, maar hij belandt 

op een schip naar Nederlands-Indië.

   In plaats van Indië van japan te bevrijden, moet hij 

zich staande houden tegenover Indonesiërs die van hem 

verlost willen worden. van bevrijder naar tegenstander: 

een rolwisseling waarop hij niet heeft gerekend. vanaf het 

moment dat onder zijn kameraden de eerste doden vallen, 

groeit het gevoel dat hij en de andere jongens worden 

geofferd voor een verkeerde zaak. Hoewel zijn brieven 

naar huis in oudemolen gecensureerd worden, blijft hij 

zijn vader, moeder, broers en zusjes schrijven; de brieven 

die hij van hen ontvangt, vol bemoedigende woorden en 

uitgesproken twijfel, houden hem op de been.  

   In Bestemming Soerabaja wordt de lezer ooggetuige van 

de Nederlandse gevechtshandelingen in Indië en deelge-

noot van de deceptie van de jonge militairen. 

geschiedenis

isbn 978 90 5936 479 0 | nur 680
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2014
e-isbn 978 90 5936 480 6
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Canto ostinato is een muzikale openbaring, een warm bad voor de ziel, 
de ultieme meditatie, spijs voor luisteraars van zowel pop- als klassieke 
muziek, minimal music zonder minimal te zijn – Simeon ten Holt is 
alomtegenwoordig. De componist heeft zich aan deze hype altijd onttrok-
ken. rita verschuur, als dorpsgenote en vriendin van Ten Holt, portret-
teert hem via hun gesprekken op indringende wijze. 

rita verschuur (amsterdam, 1935) vertaalde 

werk van onder anderen astrid Lindgren en 

august Strindberg en schreef een groot aantal 

kinderboeken. Ze ontving meerdere bekronin-

gen voor haar werk, waaronder de Nienke van 

Hichtumprijs voor vreemd land en de Gouden 

Uil voor jubeltenen. Bij Uitgeverij Cossee 

publiceerde verschuur eerder de succesvolle 

autobiografische romans Het geheim van mijn 

moeder (2008) en De tweede moeder (2011).

P r o M o T I E
 

• Presentatie in samenwerking met de Eerste Bergensche Boekhandel

• verschijnt een jaar na het overlijden van Simeon ten Holt

• Boek nu een optreden met rita verschuur en Ivo janssen

• vele uitvoeringen van de Canto ostinato: www.canto-ostinato.com

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

WWW.SIMEoNTENHoLT.CoM
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Een jaar na het overlijden van de populaire componist 

Simeon ten Holt brengt rita verschuur een eerbetoon aan 

hun vriendschap. Zij waren tien jaar bevriend. Ze woonden 

vlak bij elkaar in Bergen, maar het contact verliep niet zel-

den per brief of telefoon. En dan waren er de ontmoetin-

gen, altijd thuis bij de componist, om vier uur ’s middags, 

niet vroeger en niet later.  

   De gesprekken gingen aanvankelijk over elkaars werk, 

de parallellen en verschillen. Ten Holt las boeken van 

verschuur, zij luisterde naar zijn vele uiteenlopende com-

posities. Maar het gesprek over hun handwerk, de bronnen 

van inspiratie, het slagen en mislukken, het proberen en 

verwerpen, zou snel ten einde zijn gekomen als het niet 

onderdeel werd van een vriendschap die in de loop der 

jaren steeds hechter en persoonlijker werd. alles kwam er 

aan de orde, de grote dingen des levens zoals liefde, ziekte 

en dood, maar ook de dagelijkse rituelen, de belemmerin-

gen van het ouder worden.

   rita verschuur heeft haar verslag van hun ontmoetingen 

mogen aanvullen met brieven die de componist aan haar 

stuurde. Zo is over Simeon niet alleen een uniek cadeau 

voor de nog steeds groeiende groep van Canto ostinato-

verslaafden en Simeon ten Holt-bewonderaars, maar ook 

een boek over een bijzondere vriendschap.

vriendengesprekken met  
Simeon ten Holt

isbn 978 90 5936 468 4 | nur 320
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm | 128 blz.
€ 14,90 | reeds verschenen | zie aparte brochure

e-isbn 978 90 5936 487 5

rita verschuur    over Simeon 
      Een vriendschap met Simeon ten Holt
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‘Geestig, herkenbaar en ontroerend.’  
– Ivo janssen
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14 mei 2013

We hebben een zoon. Hij heet Milo en hij is gisteren om 18:35 geboren. Lag met zijn 
voeten al naar buiten en dwars bovendien, er was geen houden aan, het kwam uit het 
niets en dat heb ik wel honderd keer in mijn hoofd gezegd. Dit gebeurt echt. Dit is 
nu. Niet te stoppen. 
   Ik heb een zoon die is geboren met 26 weken en 1 dag. Hij ziet eruit als een iets te 
rood, haarloos, pasgeboren poesje. Zijn hoofd verdwijnt in alle apparaten, zijn ogen 
zijn dicht. als ik niet al een keer eerder een kind had gekregen, zou ik gek worden 
van angst.

18 mei 2013

‘Zouden er mensen zijn die niet meer naar het ziekenhuis gaan?’ vraagt Edwin onder 
de douche. ‘Die pas na veertien weken komen kijken of hun kind al af is?’

21 mei 2013

Milo heeft een goeie nacht gehad met maar drie of vier ‘incidentjes’. 
   Maar drie of vier keer hield zijn hart ermee op. Dat is normaal bij extreem pre-
maturen, maar ik kan er niet aan wennen. Zelfs al is hij omringd door de allerbeste 
zorg, dat hoort niet, dat je kind ‘zo lekker ligt te slapen’ dat zijn hart ook in slaap 
valt.

28 mei 2013

Ik til Milo’s benen te hoog op. Zijn hartslag valt weg; te veel druk op zijn longen.
   ‘vermoord ik bijna mijn eigen kind door zijn benen op te tillen,’ zeg ik als  
Milo weer ademt.
   De verpleegkundige kijkt geschrokken. Edwin lacht even.
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jowi Schmitz   Te vroeg geboren
   Dagboek over mijn zoon
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Te vroeg geboren is een verslag van de geboorte en de ontwikkeling van 
een veel te vroeg geboren kind. Een persoonlijk verhaal op het scherp 
van de snede over de dunne lijn tussen leven en dood.

jowi Schmitz (Leiderdorp, 1972) publiceerde 

eerder de romans Leopold (Cossee 2005) en 

Kus van je zus (Cossee 2007). Haar jeugd-

roman Ik heet olivia en daar kan ik ook niks 

aan doen (2011) werd bekroond met de vlag 

en Wimpel en de Duitse Luchs-prijs. Het boek 

wordt in 2014 verfilmd. In 2013 verschenen 

Nooit nooit nooit meer aan de wal, indringende 

portretten van de bootbewoners van amster-

dam in beeld en tekst, en de kinderthriller 

Schat onder de stad. 

P r o M o T I E
 

• Uitgebreide aandacht door voorpublicatie in NrC Handelsblad

• auteursoptredens

• Interviews in dag- en weekbladen

• Populair weblog

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

WWW.joWISCHMITZ.NL
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Milo had vijfentwintig procent kans om gezond te overle-

ven, hoorde jowi Schmitz in het ziekenhuis. Terwijl haar 

pasgeboren kind bedekt met draadjes in een plastic bakje 

lag, deed ze wat ze kon om zélf te overleven. Maar ze kon 

niets doen, dus schreef ze. over tegenstrijdige gevoelens: 

de frustraties en de angst, de hoop en de liefde. over het 

geluk en het ongeluk tegelijkertijd. 

   Door stukje bij beetje meer over Milo te verwoorden, 

door over zijn leven te vertellen, werd hij steeds ech-

ter – en als hij echt is, blijft hij misschien wel in leven. 

openhartig stelt Schmitz de vragen waar zij en de vader 

van Milo mee worstelen. De confrontatie met de werkelijk-

heid is hard: een kind krijgen ís niet altijd idyllisch. Wat 

als hij minder weegt dan een pak suiker? Wat bedoelt de 

dokter met ‘kans op restschade’? Wat doe je als je hoort dat 

de kans dat je kind sterft of blijvende schade oploopt groot 

is, en niemand zegt: ‘het komt wel goed’? Wanneer wordt 

dat kind, in dat bakje met die draadjes, jóuw kind?

   Te vroeg geboren is even vervreemdend als herkenbaar, 

voor alle ouders en voor iedereen die zoiets in zijn of haar 

omgeving meemaakt. onthutsende constateringen gaan 

hand in hand met warme, liefdevolle scènes. ‘Ik begin 

van Milo te houden,’ schrijft Schmitz elf dagen na zijn 

geboorte. ‘Nu móet hij het wel redden.’ 

dagboek

isbn 978 90 5936 485 1 | nur 850 
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 16,90 | verschijnt februari 2014
e-isbn 978 90 5936 486 8

jowi Schmitz   Te vroeg geboren
   Dagboek over mijn zoon
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‘Ze begonnen een nieuw leven, leerden de taal, kregen een baan, kochten 
een huis en waren gericht op de toekomst en die van hun kinderen. Nu, 
twintig jaar later, komen de herinneringen aan frontlijnen en concen-
tratiekampen weer boven uit de krochten van hun geheugen waar ze 
zorgvuldig waren weggestopt.’

alfred van Cleef (amsterdam, 1954) is journa-

list en schrijver. Hij werkte jarenlang voor NrC 

Handelsblad, onder meer als correspondent 

tijdens de Balkanoorlogen in de jaren negentig. 

In 1993 verscheen De verloren wereld van de 

familie Berberović, zijn literaire debuut. In 

1999 publiceerde hij Het verdwaalde eiland, 

dat ook in Duitsland en de verenigde Staten 

verscheen. Uitgeverij Cossee publiceerde in 

2002 de roman verlangen en in 2010 De ver-

borgen ordening – een ontdekkingsreis langs 

de nulmeridiaan. Dit boek werd in Nederland 

verkozen tot reisverhaal van het jaar. Het werd 

in oostenrijk genomineerd als wetenschaps-

boek van het jaar en in Duitsland bekroond 

met de itb Buch award 2013 voor ‘bijzonder 

reisboek’. 

P r o M o T I E
 

• Boekpresentatie en reünie met betrokkenen op 1 maart 2014 in De Balie, amsterdam

• Interviews in dag- en weekbladen

• aansluiting bij Boekenweekthema 2014

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

WWW.aLFrEDvaNCLEEF.NL

‘Een bijzonder boek.’  
– The New Yorker
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Twintig jaar na de ‘etnische zuiveringen’ in Bosnië-

Herzegovina reist alfred van Cleef opnieuw naar Prijedor, 

waar eind 2013 nog een massagraf is ontdekt. Dat de oorlog 

blijvende sporen achterlaat, blijkt ook uit zijn nieuwe 

gesprekken met de broers Berberović. 

Twee van de broers overleefden de concentratiekampen 

Keraterm en omarska. van de derde was al lang niets meer 

vernomen toen van Cleef in 1993 naar hem op zoek ging, 

dwars door de linies heen. Nu reist van Cleef opnieuw door 

Bosnië en ontdekt in het Zweedse Uddevalla dat de oorlog 

jaren later alsnog een slachtoffer heeft gemaakt. Wat voor 

invloed heeft de Bosnische oorlog op de overlevenden, en 

op hun inmiddels volwassen kinderen?

   Door de ogen van de broers en hun gezinsleden, als 

vluchtelingen over Europa uitgewaaierd, maken we van 

dichtbij de oorlog in Bosnië en de nasleep daarvan mee. 

Iedereen blijkt anders met het traumatiserende verleden 

om te gaan: de een is rustig en gesloten geworden, de 

ander juist boos en verbitterd. ‘Het is als een lange, slechte 

droom,’ zegt Senad in accentloos Nederlands.  ‘Ik begrijp 

mijn leven niet.’

   verloren wereld is een aangrijpende geschiedenis van 

een Bosnische familie, een universeel verhaal over de 

invloed van oorlog op mensenlevens. De pijn, de angst, 

het verdriet en de moeilijke keuzes die gemaakt moeten 

worden, zullen geen lezer onbewogen laten. 

volledig herziene en uitgebreide  
heruitgave van De verloren wereld van  
de familie Berberović

isbn 978 90 5936 483 7 | nur 686
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz. 
ca. € 22,90 | verschijnt maart 2014
e-isbn 978 90 5936 484 4

alfred van Cleef     verloren wereld  
          Een Bosnische familiegeschiedenis
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TSJ I K

W O L F G A N G  H E R R N D O R F

R O M A N  •  C O SS E E

Moeder in de ontwenningskliniek, vader met ‘assistente’ op
zakenreis: Maik Klingenberg zal de grote vakantie in zijn

eentje doorbrengen bij het zwembad van de ouderlijke villa. Maar
dan duikt Tsjik op. Tsjik, die eigenlijk Andrej Tsjichatsjow heet, is
niet bepaald een toonbeeld van integratie. Hij komt uit een van de
aso-torenflats in Berlijn en heeft het op de een of andere manier
tot het gymnasium weten te schoppen. Hij heeft een oude Lada
gescoord en daarmee begint een tocht zonder landkaart over het
platteland in hartje zomer. Tsjik wil graag naar Walachije waar zijn
opa woont, maar er is in de hele provincie geen enkele wegwijzer
naar Walachije te vinden. 
Wat volgt, is een reis die zo grotesk, droevig, dramatisch en grap-
pig is dat je geregeld niet meer verder kunt lezen van het lachen,
maar evenmin kunt ophouden. Tsjik heeft maar één nadeel: dat
het boek maar 256 bladzijden telt en dus veel te snel uit is. Maar
zo gaat dat nu eenmaal met verboden tochtjes in een gejatte auto.

‘Tsjik heeft een hoog in-één-ruk-uitgelezen-gehalte.’ – Nu.nl �����

‘Een roadnovel van de allerbeste soort.’ – jury Dioraphte Jongeren-
literatuurprijs

Wolfgang Herrndorf (Hamburg 1965)
schreef met Tsjik een Duitse publieks-
lieveling en ontving ook in Nederland
lovende reacties. De roman stond
ruim een jaar op de Duitse bestseller-
lijst, is onderscheiden met de Clemens
Brentano Preis, verscheen in meer
dan vijftien talen en werd in Neder-
land genomineerd voor de Dioraphte
Jongerenliteratuurprijs 2012. Voor zijn
over lijden in 2013 leed Herrndorf al
geruime tijd aan een ongeneeslijke
hersentumor, waar hij op zijn weblog
openhartig over schreef.

ISBN 978-90-5936-462-2
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‘Een hilarische roman met een even dwaas als ontroerend slot.’ 
– de Volkskrant �����

‘Tsjik heeft me ingepakt, en wel helemaal.’ 
– Bart Moeyaert

www.cossee.com

Tsjik is een hartverwarmende en hartverscheurende 

avonturenroman die maar één nadeel heeft: dat hij 

maar 256 bladzijden telt en dus veel te snel uit is. 

Maar zo gaat dat nu eenmaal met verboden tochtjes 

in een gejatte auto.

‘Dit is literatuur die blijft.’  

– jury Clemens Brentano Preis 2011

‘Met zijn briljante Tsjik vestigde hij in 2010 in één 

klap zijn naam.’ – de volkskrant

Wolfgang Herrndorf (1965-2013) liet een in-

drukwekkende weblog na. Schrijven en ziekte 

verschijnt als boek in najaar 2014 bij Uitgeverij 

Cossee.

UITGEvErIj CoSSEE 

roman

oorspronkelijke titel tschick

vertaald door pauline de bok

isbn 978 90 5936 462 2 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz.
€ 12,50 | verschijnt februari 2014 
e-isbn 978 90 5936 384 7

Wolfgang Herrndorf     Tsjik 
          Midprice

ook verkrijgbaar
als e-book

• Shortlist Dioraphte jongerenliteratuur Prijs 2012

• Genomineerd voor de Europese Literatuurprijs 2012

• Winnaar van de Hans-Fallada-Preis 2012 

• Bekroond met de Duitse jeugdliteratuurprijs 2011

• Bekroond met de Clemens Brentano Preis 2011

€12,50
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Liefde en venijn tussen broers, tegenstrijdige belangen 

tussen commercie en wetenschap, met bronsthormoon vol-

gestopte fabrieksmeisjes en door testosteron voortgedreven 

kerels – De hormoonfabriek is een bloedstollend verhaal 

gebaseerd op historische feiten, waarin het zicht op goed  

en kwaad soms wordt vertroebeld door de roes van de 

vooruitgang.

‘De hormoonfabriek staat bol van zelfoverschatting, dub-

bele moraal, jaloezie en macht. Een geweldig geschiedenis-

boek!’ – Gerda aukes, Boekhandel Den Boer, Baarn

‘Een schitterende roman waarin we de  

adem van de tijd van vooruitgang voelen.’  

– Brabants Dagblad 

Een lievelingsboek van lezers en boekhandels, nu in de 

prijscategorie prachtig cadeau voor vrienden.  

UITGEvErIj CoSSEE

roman

isbn 978 90 5936 488 2 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | 288 blz.
€ 12,50 | verschijnt februari 2014  
e-isbn 978 90 5936 387 8

 

Saskia Goldschmidt     De hormoonfabriek
                    Midprice
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• Bewerkt tot hoorspel

• Boekentip bij DWDD

• Geselecteerd voor de longlist van de  

    Libris Literatuur Prijs 2013

€12,50



‘Er is misschien niets anders op de wereld 
dat zo’n geruststellende, berustende  
werking heeft als het tuinieren, die  
bijzondere inspanning die onze geest tot 
rust laat komen en ons lichaam staalt.’  
– Charles Dudley Warner 

‘De gek rent, de slimme wacht, de wijze gaat de tuin binnen.’ – Tagore
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Sleutelbloem

WoensdagDinsdagMaandag
050403 06 07 08 09Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Beste sleutelbloem,
Ik begrijp je niet meer: 
je bloeit het
Hele jaar door, 
niet te prachtig, 
Maar toch – zo veel 
trouw doet pijn.
En jij bloeit maar door,
Ach, sleutelbloem… 

Johannes Bobrowski

Juni

WoensdagDinsdagMaandag
181716 19 20 21 22Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Een bij en klaver
Meer is niet nodig

Om eindeloos te dromen.

Emily Dickinson

April

Woensdag
Dinsdag

Maandag

161514 17 18 19 20
Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Paaslied

Haas, haas, Paashaas

Mei

WoensdagDinsdagMaandag

070605 08 09 10 20
Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

                 De zomer, de zomer is er,

             Groen en 
         Betoverend mooi,

      Mooi om gek te worden van al dat zachtgroen

    En de geplisseerde blaadjes

 Van de iep. 

Sarah Kirsch

De zomer, de zomer 
is er,

Er was een tuin

Aan het begin van de wereld
En iets wat zo lang bestaat
Gaat niet zo snel over de kop. 

Schopenhauer

Januari

Woensdag

01 02 03 04 05Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag



Talloze schrijvers en dichters waren en zijn 

gepassioneerde tuiniers. velen hebben over 

hun liefde voor bloemen, bomen en bijzondere 

gewassen of over hun passie voor tuinen en 

parken geschreven – gefascineerd en bevlogen, 

beschouwend of onderzoekend, maar altijd vol 

enthousiasme.

De literaire tuinkalender 2015 verzamelt voor elke week 

uitspraken en citaten van beroemde schrijvers en denkers 

over het tuinieren, zowel in praktische als literaire zin; 

uitspraken die de schitterende en bekroonde foto’s van 

Marion Nickig op harmonieuze wijze aanvullen, becom-

mentariëren en vergezellen. 

   En vergeet niet: meer dan 82 procent van de  

Nederlanders houdt van bloemen, planten en tuinen. 

Daarmee is De literaire tuinkalender het ideale geschenk: 

hij blijft langer mooi en fris dan elke bos bloemen – een 

heel jaar lang!

UITGEvErIj CoSSEE

De literaire tuinkalender 2015

kalender

weekkalender in full colour, met  
dagelijkse notitiemogelijkheid

de kalender wordt in augustus geseald  
bij u afgeleverd en niet herdrukt

isbn 978 90 5936 491 2 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje 
24 x 32 cm | adviesprijs € 22,90
verschijnt augustus 2014
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‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een nieuwe verrassing!’ – opzij

‘Elk jaar weer een prachtig 
cadeau.’ – Margriet

al vele jaren onmisbaar voor 
steeds meer kattenliefhebbers
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Als kitten, dus toen hij nog een klein bolletje wol was, had Pete al een simpele kijk op het leven ontwikkeld: ik was verantwoordelijk voor een dak boven zijn hoofd, eten en het weer, hij had het op alle andere gebieden voor het zeggen.
Robert A. Heinlein

Januari
13 14 15 16 17 18 19  Maandag   Dinsdag  Woensdag  Donderdag    Vrijdag   Zaterdag    Zondag 

Regelmatige voetverzorging is op elke leef-
tijd en onder alle weersomstandigheden de 

beste garantie voor mooie, gezonde voeten.
Uit de brochure van een beautyfarm
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Alles wat een man mooier maakt dan een aap,  

is meegenomen! Friedrich Torberg

Maart
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Een kus zonder snorharen is 

als een ei zonder zout.

Spaans gezegde

Februari
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Dit bevestigde eens te meer, dacht hij, dat niet zozeer kwaliteit pure vreugde genereert, als wel een on-verwacht genoegen, waaruit dat ook bestaat.
Fred Vargas
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kalender

weekkalender in twee kleuren met  
dagelijkse notitiemogelijkheid

de kalender wordt in augustus geseald  
bij u afgeleverd en niet herdrukt

isbn 978 90 5936 490 5 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 21,90
verschijnt augustus 2014

De literaire kattenkalender heeft ook in 2015 voor alle 

kattenliefhebbers én alle lezers elke week een nieuwe kat 

en een schrijver die de schoonheid, luiheid, brutaliteit, 

elegantie, nieuwsgierigheid, kortom: de persoonlijkheid 

van de kat bezingt. De literaire kattenkalender kan je aan 

iedereen cadeau doen, ook als je zelf geen kattenliefhebber 

bent!

Kijk ook op 

www.facebook.com/literairekattenkalender 

De literaire kattenkalender 2015
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vanwege de vele verzoeken vanuit de boekhandel, nu eindelijk weer beschikbaar: het literaire lichtje met 

onze slogan: 

‘Gaat u vooral met een goed boek naar bed, of in ieder geval met iemand die er een gelezen heeft.’

Het perfecte cadeau om de donkere feestdagen mee door te komen! Het lichtje staat mooi op elke gedekte 

tafel en op elk nachtkastje. U kunt het lichtje ook versturen als valentijnsverrassing, verjaardagswens of 

zomaar aan iemand geven die u een plezier wilt doen. 

Het lichtje is gedrukt op perkament papier en zit in een bijgeleverde envelop met fraaie ansichtkaart 

waarop staat aangegeven hoe het lichtje op heel eenvoudige manier in elkaar wordt gevouwen. Zet er een 

waxinelichtje in en uw sfeerlampje is klaar.

ook geschikt om uw winkel of etalage van sfeerlicht te voorzien! 
Bij bestelling vanaf twee pakketten krijgt u een elektronisch waxinelichtje cadeau.

Geef een lichtje cadeau

Literair lichtje 
met envelop en ansichtkaart

de lichtjes worden per 25 exem- 
plaren geseald bij u afgeleverd.

isbn 978 90 5936 134 8 
nur 013 | 10 x 15 cm

adviesprijs € 2,95  
reeds verschenen



DWDD Boek van de Maand

‘Fantastisch geschreven! Een ritmisch, 
eigenzinnig boek dat Fallada naar 
grote hoogte weet te tillen.’ – DWDD

‘Geweldig boek!’ – Matthijs van Nieuwkerk over alleen in Berlijn 
 

Wat nu, kleine man? nu voor maar €12,50!

isbn 978 90 5936 450 9 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | 352 blz.
€ 22,90 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 463 9



Hans Fallada – In mijn vreemde land. Berichten uit de gevangenis, 1944

Hans Fallada – Wat nu, kleine man?, midprice

Gajto Gazdanov – Het fantoom van alexander Wolf

Peter Giesen – De weg van de meeste weerstand. Pleidooi voor de betrokken burger

Michael Ignatieff – vuur en as. Succes en falen in de politiek

ariëlla Kornmehl – Wat ik moest verzwijgen

Literair lichtje

Eva Meijer – Dagpauwoog

rinus Spruit – Een dag om aan de balk te spijkeren

rita verschuur – over Simeon. Een vriendschap met Simeon ten Holt

arnold Zweig – De strijd om sergeant Grisja

j.M. Coetzee – In ongenade, midprice

Mario Desiati – De bloemen van Mimì orlando

Hélène Gelèns – applaus vanuit het donker

jan van Mersbergen – Naar de overkant van de nacht, midprice

  

Saskia Goldschmidt – De hormoonfabriek, midprice

Wolfgang Herrndorf – Tsjik, midprice

Gilles Leroy – Nina Simone

jan van Mersbergen – De laatste ontsnapping

 

alfred van Cleef – verloren wereld. Een Bosnische familiegeschiedenis

jowi Schmitz – Te vroeg geboren. Dagboek over mijn zoon

raymond Williams – Grensland

ralph Dutli – Het lied van de honing. Een cultuurgeschiedenis van de bij

Colombe Schneck – Salomé. De zoektocht naar een verdwenen kind

 

Ilse akkermans – Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden

Gijs Ijlander – vergeef ons onze zwakheid

De literaire kattenkalender 2015

De literaire tuinkalender 2015

zojuist 

verschenen 

januari

februari

maart

april

mei

augustus

verschijningskalender
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aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 
   

_____ 978 90 5936 469 1 De laatste ontsnapping  jan van Mersbergen      _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 471 4 Salomé   Colombe Schneck      _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 473 8 vergeef ons onze zwakheid Gijs Ijlander       _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 475 2 Nina Simone   Gilles Leroy       _______ € 19,90
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_____ 978 90 5936 452 3 Dagpauwoog   Eva Meijer       _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 451 6 Naar de overkant van de nacht, midprice jan van Mersbergen      _______ € 10,00

_____ 978 90 5936 448 6 Een dag om aan de balk te spijkeren rinus Spruit       _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 453 0 De strijd om sergeant Grisja arnold Zweig      _______ € 27,90
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TSJ I K

W O L F G A N G  H E R R N D O R F

R O M A N  •  C O SS E E

Moeder in de ontwenningskliniek, vader met ‘assistente’ op
zakenreis: Maik Klingenberg zal de grote vakantie in zijn

eentje doorbrengen bij het zwembad van de ouderlijke villa. Maar
dan duikt Tsjik op. Tsjik, die eigenlijk Andrej Tsjichatsjow heet, is
niet bepaald een toonbeeld van integratie. Hij komt uit een van de
aso-torenflats in Berlijn en heeft het op de een of andere manier
tot het gymnasium weten te schoppen. Hij heeft een oude Lada
gescoord en daarmee begint een tocht zonder landkaart over het
platteland in hartje zomer. Tsjik wil graag naar Walachije waar zijn
opa woont, maar er is in de hele provincie geen enkele wegwijzer
naar Walachije te vinden. 
Wat volgt, is een reis die zo grotesk, droevig, dramatisch en grap-
pig is dat je geregeld niet meer verder kunt lezen van het lachen,
maar evenmin kunt ophouden. Tsjik heeft maar één nadeel: dat
het boek maar 256 bladzijden telt en dus veel te snel uit is. Maar
zo gaat dat nu eenmaal met verboden tochtjes in een gejatte auto.

‘Tsjik heeft een hoog in-één-ruk-uitgelezen-gehalte.’ – Nu.nl �����

‘Een roadnovel van de allerbeste soort.’ – jury Dioraphte Jongeren-
literatuurprijs

Wolfgang Herrndorf (Hamburg 1965)
schreef met Tsjik een Duitse publieks-
lieveling en ontving ook in Nederland
lovende reacties. De roman stond
ruim een jaar op de Duitse bestseller-
lijst, is onderscheiden met de Clemens
Brentano Preis, verscheen in meer
dan vijftien talen en werd in Neder-
land genomineerd voor de Dioraphte
Jongerenliteratuurprijs 2012. Voor zijn
over lijden in 2013 leed Herrndorf al
geruime tijd aan een ongeneeslijke
hersentumor, waar hij op zijn weblog
openhartig over schreef.

ISBN 978-90-5936-462-2
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TSJIK

‘Een hilarische roman met een even dwaas als ontroerend slot.’ 
– de Volkskrant �����

‘Tsjik heeft me ingepakt, en wel helemaal.’ 
– Bart Moeyaert

www.cossee.com

€12,5
0

€12,50

voorjaar 2014


