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DaverenD internationaal succes voor iDa simons

Kort nadat de Nederlandse lezer Ida Simons en Een dwaze maagd herontdekte, toon-

de ook het buitenland interesse in haar levensverhaal en debuutroman. De vertaal-

rechten zijn inmiddels aan meer dan twintig landen verkocht, waar onder Duitsland, 

Armenië, Engeland, Finland, Israël, roemenië, Tsjechië, Noorwegen, Frankrijk,  

Italië, Brazilië en Spanje. In maart 2015 verschijnt haar novelle In memoriam Mizzi. 

Grossman & michiko Flašar in Den haaG 

David Grossman en Milena Michiko Flašar zijn van 15 tot 18 ja-

nuari 2015 te gast bij het literaire festival Winternachten in Den 

Haag. Michiko Flašar is daarnaast te gast bij het Vlaams-Neder-

lands Huis deBuren en treedt op 18 januari op in Oostende. Haar 

roman Een bijna volmaakte vriendschap is genomineerd voor de 

Euregio Prijs. Meer informatie over de nieuwe roman van Gross-

man, Komt een paard de kroeg binnen, vindt u op p. 6 t/m 9. 

SCHRIJF JE IN
VOOR DE

NIEUWSBRIEF
VAN UITGEVERIJ

COSSEE OP

WWW.COSSEE.COM

EN VOLG ONS OP

FACEBOOK.COM/COSSEE

TWITTER.COM/UITGCOSSEE

Jan van mersberGen wint F. borDewiJkpriJs

Jan van Mersbergen krijgt voor zijn roman De laatste ontsnapping de prestigieuze 

F. Bordewijkprijs voor de beste roman van 2014. Hij zal de prijs in ontvangst ne-

men tijdens het Schrijversfeest op 18 januari 2015 in Theater aan het Spui in Den 

Haag. ‘Van Mersbergen toont zich in zijn schitterende roman een meester van het 

kleine gebaar en de onuitgesproken gedachte.’

albrecht en wiJ in DwDD
De debuutroman van Lodewijk van Oord, Albrecht en 
wij, werd onlangs warm aanbevolen door het boeken-

panel van De Wereld Draait Door. ‘Het is een humoris-

tisch, prachtig boek. We hadden Animal Farm al, nu is 

daar Albrecht en wij.’ De roman verschijnt in 2016 in 

het Duits en er is grote interesse voor een verfilming. 
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Andreas Oosthoek
Het relaas van Solle

In 1974 schreef Andreas Oosthoek een indruk - 
wekkend relaas van een opbloeiende liefde in het 
Zeeuwse polderlandschap. Veertig jaar werd het  
manuscript verloren gewaand, tot het op zolder werd 
teruggevonden. Met dit prachtige portret van Zeeland  
en zijn bewoners is ‘een literaire schat wakker  
gekust’ (Provinciale Zeeuwse Courant).



Andreas Oosthoek (Nieuwdorp, 1942) is dichter, essayist en 

journalist en voormalig hoofdredacteur van de Provinciale 

Zeeuwse Courant. In 2014 verscheen zijn vierde dichtbun-

del, Een zandloper in zee. In 2012 publiceerde Oosthoek 

het verhaal ‘Het Katijf van Solle’ in de verhalenbundel 

Zondig in Zeeland. Hij schreef het verhaal puttend uit zijn 

geheugen, het originele manuscript was hij kwijt. Bij een 

zoektocht naar ander werk kwam hij de originele, langere 

versie weer tegen, die nu, na veertig jaar, voor het eerst 

wordt uitgegeven. 

Als dienstplichtig militair maakte Oosthoek in 1964 deel 

uit van het Identificatieteam, dat zich bezig hield met de 

berging en identificatie van oorlogsslachtoffers. Daarover 

gaat Oosthoeks novelle Vuurland, een indrukwekkende en 

soms gruwelijke getuigenis, die later dit jaar wordt gepu-

bliceerd. Over het vooroorlogs kunstenaarsleven in Parijs 

schrijft hij aan ‘De fotokoerier’ en ‘Het koffertje van Moss’, 

over de abstracte kunstenares Marlow Moss, aan wier werk 

nu een overzichtstentoonstelling is gewijd in Tate Britain 

in Londen. Hij rondt binnenkort zijn jarenlange werk aan 

de biografie van M. Nijhoff af.

P r O M O T I E

• Exclusieve primeur en feestelijke presentatie in Zeeland 

• Boekhandelstournee

• Social media-campagne

• Voorpublicatie in regionale dagbladen

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights

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

‘Zijn poëzie heeft bij uitstek 
het vermogen om te ontwape-
nen, geschreven in een taal die 
tegelijk eenvoudig en elegant is. 
Het zijn precies die dingen waar 
ieder waarachtig dichter naar 
streeft.’ – Hans Warren

UITGEVErIJ COSSEE 4
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Andreas Oosthoek      Het relaas van Solle

De jonge Solle groeit op in de Zeeuwse polder van de jaren 

vijftig, waar hij later het familiebedrijf zal overnemen. Als 

boerenzoon op het gymnasium is hij een buitenbeentje, 

maar dan ontmoet hij de excentrieke Jacques – een buu-

tendieker, net als hij. De jongens worden onafscheidelijk. 

Terwijl Solle zich sterk verbonden voelt met zijn geschie-

denis en familie, wil de jonge baron Jacques Christophe 

d’Ulm de wijde wereld in. Hij wil een nomadisch bestaan 

leiden, de vrijheid opzoeken, flaneren langs de boulevards 

van Parijs. Behalve aan Solle heeft hij zich nooit kunnen 

binden. Ondanks hun zielsverwantschap, vertrekt Jacques 

naar Frankrijk. 

Het contact tussen de jongens blijft intensief, ook op grote 

afstand. Al bewegen hun levens in andere richtingen, ze 

blijven dromen van een toekomst met elkaar. Maar dan 

wordt Jacques getroffen door een onbekende ziekte, en 

verdwijnt alle hoop op een lang leven. Plotseling is hun 

tijd samen beperkt, en blijft Solle met niets dan herinne-

ringen achter. 

Het relaas van Solle is het relaas van een liefde die 

vriendschap heet, een aangrijpende geschiedenis over het 

overwinnen van een groot verlies. Andreas Oosthoek is een 

bewonderenswaardig stilist en roept intense beelden op in 

een tijdloos romandebuut. Een literaire herontdekking van 

formaat voor de lezers van Jeroen Brouwers en Oek  

de Jong.

roman

isbn 978 90 5936 569 8 | nur 301
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm |  
ca. 208 blz. | ca. € 19,90 | verschijnt 
februari 2015

e-isbn 978 90 5936 570 4 | ca. € 14,90
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‘Ik weet niet hoe Grossman ’m dat geflikt heeft, maar 
hij heeft dit hartverscheurende verhaal verpakt in een 
flitsende Hebreeuwse stand-upcomedy. Maar vooral: 
het is ontzettend spannend.’  
– ruben Verhasselt, vertaler van o.a. Grossmans werk 

UITGEVErIJ COSSEE 6
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Met Komt een paard de kroeg binnen  
bewijst David Grossman zich opnieuw  
als meesterverteller. 
Hij laat zien waarom wij een gevoel van  
tekortkomen soms levenslang proberen te 
camoufleren. En hoe het een redding kan 
zijn om een moeizaam leven als harde  
grap te vertellen.

David Grossman
Komt een paard de kroeg binnen



David Grossman (Jeruzalem, 1954) is een van Israëls 

beroemdste schrijvers. De roman Zie: liefde (1990, op-

nieuw uitgegeven in 2008) betekende zijn internationale 

doorbraak. Zijn werk omvat behalve essays, kinderboeken 

en een toneelstuk voornamelijk romans, waaronder Het 

zigzagkind (1996), Jij bent mijn mes (2000), De stem van 

Tamar (2002), De uitvinder van geheimen (2003) en Een 

vrouw op de vlucht voor een bericht (2008). Zijn laatste 

publicatie Uit de tijd vallen (2011) werd al enkele malen 

voor toneel bewerkt. Grossman woont met zijn familie in 

een voorstad van Jeruzalem.

P r O M O T I E

• Auteursbezoek

• Speciale gast tijdens Winternachten, 15-18 januari in Den Haag

• Interviews in dag- en weekbladen

• Langverwachte nieuwe roman van wereldberoemd auteur

• Social media-campagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers  

 

www.davidgrossman.nl

Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht:

‘Aangrijpend, schitterend, onvergetelijk.’  
– Paul Auster

‘Als je dit boek weer dichtklapt, is niets meer  
hetzelfde.’ – Nicole Krauss

UITGEVErIJ COSSEE 8
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‘David Grossman schrijft niet alleen voor zijn eigen overleven, maar ook voor 
dat van ons allemaal.’ – Die Zeit



David Grossman      Komt een paard de kroeg binnen

In een zaaltje op een industrieterrein ten noorden van  

Tel Aviv staat de kleine, bebrilde stand-upcomedian Dov 

Grinstein op het toneel. Elke keer dat het hem niet lukt  

het publiek aan het lachen te krijgen, slaat hij zichzelf 

schrikbarend hard in het gezicht. 

Als het publiek begint te morren, spreekt een kleine vrouw 

de zaal toe vanaf de eerste rij. Zij leerde Dov kennen als 

kind: toen was hij een beetje vreemd, maar hij was de 

enige die haar niet pestte.

Door haar verhaal neemt Dovs optreden een persoonlijke 

wending. Hij vertelt over zijn vader Chezkel (kapper en 

handelaar in namaak-Levi’s) en moeder Sara (kampover-

levende), en zegt dat hij vroeger op zijn handen liep om 

zijn droevige moeder aan het lachen te krijgen. 

Het publiek wil moppen, maar Dov gaat verder met zijn 

eigen levensverhaal. Als tiener werd hij op een dag weg-

geroepen uit het premilitaire trainingskamp, omdat een 

van zijn ouders was overleden. Niemand vertelde hem wie 

er dood was, en tijdens de rit naar Jeruzalem bedenkt hij 

van wie hij het erger zou vinden. Hij zet plusjes en min-

netjes achter zijn vader en zijn moeder en vindt zichzelf 

daarom een klootzak. Daar krijgt hij wel applaus voor, van 

de laatste drie mensen in de zaal. 

Komt een paard de kroeg binnen gaat over de levens-

reddende kracht van grappen, over medelijden en vriend-

schap. Grossmans meesterlijke roman laat ons lachen en 

huilen tegelijk. 

roman

oorspronkelijke titel soes echad  
nichnas la-bar

vertaald door ruben verhasselt

isbn 978 90 5936 571 1 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt april 2015 

e-isbn 978 90 5936 572 8 | ca. € 14,90
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UITGEVErIJ COSSEE 10

‘Ik zal die middag nooit vergeten. Ik parkeerde op een afstandje van zijn huis 
en bleef in de auto zitten. Hoe begroet je iemand die Auschwitz heeft over-
leefd? Wat mag je vragen, en vooral: wat niet? Na een paar minuten dwong ik 
mezelf uit te stappen en dacht: aanbellen, een hand geven – de rest gebeurt 
zoals het moet gebeuren. En zo was het. De vrouw op wie hij tijdens het  
Auschwitz-proces verliefd raakte, serveerde koffie en verrukkelijke pruimen-
taart. Hij was charmant, autoritair, en een begenadigd verteller. En ik dacht:  
ik moet hun gecompliceerde liefde eenvoudig optekenen.’  
– Uit het nawoord van Monika Held



UITGEVErIJ COSSEE 11

Heiner rosseck was een van de vier overlevenden van 
een transport van bijna tweeduizend gevangenen. Hij 
was getuige bij het grote Auschwitz-proces van 1965, 
waar Lena als vertaalster werkte. Daar zagen ze elkaar 
voor het eerst.  
Nu de angst is verdwenen vertelt het waargebeurde 
verhaal van hun liefde. 

Monika Held
Nu de angst is verdwenen



Monika Held (Hamburg, 1943) is schrijfster 

en journalist in Frankfurt. Zij werkte voor 

vele kranten en tijdschriften en is auteur van 

hoorspelen en talloze radiofeatures voor de 

Hessische en de Westdeutsche rundfunk. 

Zij schreef non-fictie boeken en vier romans, 

die in meerdere talen vertaald en met prijzen 

onderscheiden zijn. Nu de angst is verdwenen  

zal o.a. in het Engels, Frans en Italiaans 

verschijnen.

P r O M O T I E

• Auteursbezoek

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Veel persaandacht rond de herdenking van 70 jaar bevrijding van Auschwitz

• Uitgever Christoph Buchwald komt een lezing houden over de historische  

 achtergronden van de roman: het opzienbarende Auschwitz-proces van 1965  

 in Frankfurt en de moed van openbaar aanklager Fritz Bauer

• Boekenleggers

‘Deze roman heeft iedereen van de boekwinkel aangegrepen, en iedereen heeft hem op 
zijn eigen manier aanbevolen. Eerst dachten wij: O jee – alweer! Maar de manier waarop 
de auteur een liefde na Auschwitz neerzet, zonder ons emotioneel volledig uit te putten, is 
dermate goed gelukt, dat wij dit boek volledig in ons hart hebben gesloten. Dit is grootse 
literatuur.’ – Boekhandel aan het Domplein, Aken

UITGEVErIJ COSSEE 12
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‘Wat Monika Held allemaal bijeenbrengt in haar roman, is bijna een wonder. 
En een grote kunst.’ – Eßlinger Zeitung



Monika Held      Nu de angst is verdwenen 

Als Lena ziet dat de kroongetuige tijdens het Auschwitz-

proces na zijn verklaring ineenzakt, brengt ze hem een 

glas water en voelt ze: die man moet ik vasthouden. Op 

het eerste gezicht hebben de jonge, levenslustige Lena en 

de door nachtmerries geteisterde Heiner weinig gemeen. 

Zij droomt van vakantie op een exotisch eiland, hij van de 

verschrikkingen van het kamp. Kan hun liefde deze tegen-

stelling overbruggen?

Hoe ga je om met een man die volledig buiten zinnen 

raakt wanneer zijn geliefde vrouw een mooie jas heeft 

gekocht, waar op het etiketje achterin als merknaam staat: 

Selection? Lena vraagt zich af of zij de hel, waar haar man 

altijd weer naar terugkeert, ooit zal begrijpen. Maar ook 

of iemand die deze verschrikkingen heeft overleefd, het 

morele recht heeft om iedereen daaraan te meten. Gebruikt 

hij zijn verleden niet om alles naar zijn hand te zetten? 

Heiner probeert zijn verleden zo goed mogelijk met zijn 

Lena te delen, en gaat zelfs zover dat hij ’s nachts met haar 

door Auschwitz wil wandelen om haar zijn kamp te laten 

ervaren. Maar zij ziet zijn spoken niet. 

Monika Held laat zien dat hun liefde alleen kans van sla-

gen heeft als Lena alles durft te vragen, zonder Heiner te 

sparen. Het is Monika Held gelukt om het verhaal van een 

liefde ná Auschwitz vrij van clichés, goedkoop sentiment 

en politieke correctheid te vertellen. Niet eerder lazen wij 

een vergelijkbaar verhaal over een leven na Auschwitz.

roman

oorspronkelijke titel der schrecken 
verliert sich vor ort

met een nawoord van de auteur

vertaald door jantsje post

isbn 978 90 5936 573 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt april 2015

e-isbn 978 90 5936 574 2 | ca. € 14,90
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‘Een absolute ontdekking.’ – De Morgen     
 
‘Skorobogatov roert niet alleen andere thema’s aan dan zijn col-
lega’s, maar schrijft ook uitzonderlijk goed.’ – NrC Handelsblad

‘Aleksandr Skorobogatov zet op moderne én overtuigende wijze de 
grote literaire traditie van het negentiende-eeuwse rusland van 
Dostojevski en Gogol voort.’ – Gazet van Antwerpen

UITGEVErIJ COSSEE 
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Sasha en Katia hebben hun toekomst samen helemaal uit-
gestippeld. Maar wanneer hun omgeving erachter komt dat 
Katia zwanger is, moet het jonge stel plotseling het gevecht 
aangaan met hun vrienden en familie – en met de onont-
koombare realiteit van Sovjet-rusland. 

Aleksandr Skorobogatov
Portret van een onbekend meisje 

UITGEVErIJ COSSEE



Aleksandr Skorobogatov (Grodno, 1963) woont en werkt 

sinds de jaren negentig in Antwerpen. Hij studeerde in 

Minsk, Parijs en Moskou. Op zijn achttiende besloot hij 

zich volledig aan zijn schrijverschap te wijden, maar in 

het late Sovjet-tijdperk had Wit-rusland maar één (staats)

uitgeverij en één literair tijdschrift. De redacteur liet hem 

weten dat zijn teksten goed genoeg waren voor publicatie, 

maar kon daar niet toe overgaan. Ze waren te ‘anders’, 

ideologisch onacceptabel en politiek incorrect. Skorobo-

gatov debuteerde in 1989 met een kort verhaal. Sinds zijn 

spraakmakende debuut roman Sergeant Bertrand (1991), die 

lovend werd ontvangen en wereldwijd een miljoenenpu-

bliek bereikte, wordt hij gezien als een van de origineelste 

en interessantste russische auteurs in het postcommunis-

tische tijdperk. In de russische pers wordt hij gezien als de 

nieuwe Gajto Gazdanov.

P r O M O T I E

• Lezingen en interviews mogelijk in Nederland en België (voertaal Nederlands)

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Uitgebreide persaandacht

• Social media-campagne

• Boekenleggers

• Cossee World rights

 

www.skorobogatov.com

UITGEVErIJ COSSEE 16
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‘Dit boek sleurt je mee van de eerste bladzijde tot de laatste. Een verhaal met 
vele lagen, vol ironie en zwarte humor.’ – De Standaard over Aarde en water



Aleksandr Skorobogatov      Portret van een onbekend meisje 

De zon scheen ongewoon fel op de dag dat Sasha haar voor 

het eerst ontmoette, dat staat hem jaren later nog helder 

bij. Ze speelden een spel met de andere buurtkinderen, 

maar elke herinnering daaraan verbleekt bij de indruk die 

Katia achterliet. De volgende ochtend wist Sasha niet hoe 

snel hij het klaslokaal uit moest rennen, en vloog direct 

naar haar huis – ze is alleen maar mooier geworden, hoe 

heeft ze dat in één dag voor elkaar gekregen?

De liefde slokt het tweetal op – ze geven zich volledig aan 

elkaar over. Aanvankelijk tot vertedering van hun ouders, 

maar al snel stuit het jonge stel op wat toelaatbaar is en 

wat verboden. Wanneer haar vader ontdekt dat Katia zwan-

ger is, worden hun toekomstdromen ruw verstoord. De 

wereld die zij voor zichzelf creëerden, blijkt onaccep tabel 

voor ouders, leraren en politieagenten in een land waar 

iedereen vóór alles de Partij moet volgen. 

Portret van een onbekend meisje is een rauwe, zinderende 

geschiedenis van een eerste, even mooie als destructieve 

liefde, en tegelijk een harde afrekening met een regime dat 

mensen breekt, puurheid en onschuld straft en levens ver-

woest. Skorobogatov betovert zijn lezers met zijn unieke 

zinnelijke stijl, die de jeugdherinneringen van Sasha op 

bewonderenswaardige wijze tot leven doet komen. 

roman

oorspronkelijke titel ПОРТРЕТ 
НЕЗНАКОМОЙ ДЕВОЧКИ
vertaald door rosemie vermeulen

isbn 978 90 5936 575 9 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2015

e-isbn 978 90 5936 576 6 | ca. € 14,90

 

UITGEVErIJ COSSEE 17

Ook verkrijgbaar
als e-book



18

Over Een dwaze maagd:

‘Gevonden: de Nederlandse Stoner. Ida Simons was een rasverteller 
als John Cheever, met een fantasie die aan Kafka herinnert. Een boek 
dat je moet hebben.’ – De Standaard *****

‘Muzikaal proza. U hoeft voorlopig geen ander boek meer te lezen.’ 
– NrC Handelsblad *****

‘Een uitgekiende stijl van een uitzonderlijk talent. Een schitterende 
roman.’ – de Volkskrant *****

‘Een Antwerpse Jane Austen. Een halve eeuw na dato is deze heront-
dekte roman nog mooier dan toen.’ – Trouw

‘Lees dit boek.’ – Sylvia Witteman

‘Een prachtig boek.’ – Paul de Leeuw

‘Sinds het succes van Stoner duiken er steeds meer vergeten 
meester werken op. Een dwaze maagd is één van de beste.’ – nrc.next

‘Als je het begin van Een dwaze maagd leest, weet je dat je een heel 
goed boek in handen hebt.’ – Wim Brands

‘Een dwaze maagd van Ida Simons was betoverend.’  
– Edward van de Vendel

UITGEVErIJ COSSEE 
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Ida Simons
In memoriam Mizzi

‘In memoriam Mizzi leest als een voorbode  
voor wat Simons zal bereiken in haar gave roman 
Een dwaze maagd.’ – NrC Handelsblad

Na het overweldigende 
succes van de herontdekte  
debuutroman van Ida 
Simons, verschijnt nu een 
van haar mooiste novellen 
in een bijzondere uitgave. 

UITGEVErIJ COSSEE



Ida Simons (Antwerpen, 1911 – Den Haag, 1960) kwam 

tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar ouders naar 

Nederland. Op negentienjarige leeftijd debuteerde zij als 

concertpianiste. De inval van de Duitsers brak haar veelbe-

lovende carrière af. Met haar echtgenoot en hun zoontje Jan 

overleefde Simons de concentratiekampen Westerbork en 

Theresienstadt. Na de oorlog trad ze weer op, maakte zelfs 

een tournee door de Verenigde Staten, maar moest haar 

loopbaan als pianiste opgeven en begon te schrijven. Na de 

oorlog debuteerde Simons met de dichtbundel Wrange oogst 

en in 1956 publiceerde ze twee novellen onder de titel Slijk 

en sterren. In 1959 verscheen haar veelgeprezen roman Een 

dwaze maagd. De vertaalrechten zijn sinds de herontdekking 

in 2014 verkocht aan meer dan twintig landen, waaronder 

Duitsland, Armenië, Frankrijk, Israël, Engeland en Brazilië. 

P r O M O T I E

• Uitgever Eva Cossée gaat op Ida Simons-tournee langs boekhandels

• Spraakmakend verhaal van herontdekt schrijftalent

• Grote persaandacht

• Vooruitexemplaren voor boekhandels en pers

• Bevat unieke illustratie uit originele uitgave (1956)

• Vertaalrechten voor verschijnen al verkocht

• Boekenleggers

• Cossee World rights

UITGEVErIJ COSSEE 20
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‘Hoe een hond zijn indrukwekkende glimlach inzet tegen de vernietiging.  
Krachtig, eerlijk, maar vergeefs.’ – Charlotte Mutsaers over In memoriam Mizzi



Ida Simons     In memoriam Mizzi
 

‘De waarheid moet maar eens gezegd: de kinderen vonden 

het leven in een kamp heerlijk. Ze hoefden niet naar 

school, hun ouders konden geen toezicht houden, omdat 

ze de hele dag aan het werk waren.’ Al in de eerste zinnen 

van In memoriam Mizzi betovert Ida Simons haar lezers 

met haar onvolprezen luchtige toon, zelfs in de moeilijkste 

omstandigheden.

Het leven van een moeder en haar zoon in het kamp is 

zwaar, maar wanneer de joodse dokter Herr Keppler vraagt 

of de jongen misschien van honden houdt, veren ze beiden 

op. Keppler laat hen kennismaken met Mizzi: niet zomaar 

een hond, Mizzi glimlacht, en moeder en zoon raken 

beiden in haar ban. 

Je zou het niet verwachten, legt Keppler uit, maar er 

worden wel meer dieren gehouden in het kamp – tot de 

leiding ze in de gaten krijgt. 

Zolang ze kan, glimlacht Mizzi naar de gevangenen en de 

zieken, naar de kinderen en de ouders. Onderwijl krijgt de 

lezer van dit wonderlijke, haast sprookjesachtige verhaal 

een zeldzame blik in het dagelijkse leven van de uitzicht-

lozen, en in het doorzettingsvermogen van mensen die 

vechten voor hun bestaan. 

In deze uitzonderlijke novelle, voor het eerst gepubliceerd 

in 1956, vond Ida Simons haar stem: een zachte, subtiele 

stem, die zelfs niet stokt bij het vertellen van verhalen 

waarbij alles op het spel staat. 

novelle

met houtsnede van quirine collard

isbn 978 90 5936 577 3 | nur 301
gebonden | 11,5 x 19 cm | ca. 64 blz.
ca. € 9,90 | verschijnt maart 2015 

e-isbn 978 90 5936 578 0 | ca. € 7,50
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In 1939 werd Manja geroemd als één van de meest gedenkwaardige 
romans over het Interbellum in Duitsland – aan de vooravond van 
een nieuwe wereldoorlog. 

‘Dit boek kan met zijn indrukwekkende tijdsbeelden moeiteloos 
bestaan naast de dagboeken van Victor Klemperer, en met zijn  
poëtisch-muzikale taal naast de grootse romans van Joseph roth.’  
– Die Tageszeitung

‘Dit is de meest aangrijpende roman die is voortgekomen uit een 
tragische periode van de Duitse geschiedenis. Intens en krachtig in 
ingetogen, poëtische taal.’ – Kirkus reviews, 1939

UITGEVErIJ COSSEE 
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Anna Gmeyner
Manja 

De vriendschap van vijf kinderen

Vijf kinderen – van uiterst verschillende afkomst, maar 
alle vijf verwekt in het voorjaar van 1920 – proberen hun 
vriendschap en wederzijds vertrouwen te verdedigen  
tegen hun ouders, die tijdens het opkomende nazisme 
ontsporen. Het centrum van het hechte groepje is Manja, 
een betoverend meisje afkomstig uit een Poolse sjtetl. 
Zolang zij er nog is, komt alles goed.

UITGEVErIJ COSSEE



Anna Gmeyner (Wenen, 1902 – New York, 1991) komt uit 

een intellectuele Joodse familie en was op haar zesde al 

een door de buurt bewonderd verhalenverteller. In 1924 

emigreerde ze met haar man, een bioloog, naar Edinburgh, 

en schreef daar haar eerste toneelstuk. Na haar echtschei-

ding vertrok ze naar Berlijn, en werd daar een gewaardeerd 

toneelschrijfster. In 1933 vluchtte Gmeyner naar Parijs, 

waar ze met Bertolt Brecht en W.G. Pabst aan filmprojecten 

werkte voordat ze met haar tweede man, de russisch-Joodse 

filosoof Jascha Morduch, naar Londen verhuisde. Tijdens 

de oorlogsjaren werkte ze in Berkshire aan haar tweede 

roman, Café du Dome (1941), en aan diverse filmscripts. De 

laatste jaren van haar leven woonde ze in New York. 

P r O M O T I E

• Eén van de literaire herontdekkingen van deze zomer van Schwob

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Herontdekking in Engeland, Duitsland en Frankrijk

• Veel aandacht voor de Cossee Century-reeks bij pers en boekhandel

• Boekenleggers
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‘remarques Drie kameraden is het meest gelezen boek van het naoorlogse 
Duitsland, maar zo knap als Manja lijkt Drie kameraden ons niet. De figuur 
van Manja is met groot gevoel getekend.’ – De Tijd, 1939

‘Uniek is de manier waarop Anna Gmeyner de wereld van kinderen met de meest 
verschillende achtergronden weet neer te zetten – met al hun idealisme, romantiek, 
voorzichtigheid en fantasie. Ze beschrijft ongeëvenaard hoe deze wereld, van vóór 
1933, botst met de volstrekt gek geworden wereld van de volwassenen.’ – Tijdgenoot 
en schrijver Berthold Viertel, 1938



Anna Gmeyner     Manja 
        De vriendschap van vijf kinderen

Manja opent gedurfd met het verwekken van vijf kinderen. 

Hun ouders zijn wanhopig, brutaal, romantisch of achter-

dochtig, in slaapkamers die net zo verschillend zijn als de 

dromen van de mensen erin. 

De roman volgt de kinderen die elkaar dagelijks ontmoeten 

op een verlaten ruïneterrein. De vier jongens en Manja 

moeten dit paradijs voortdurend verdedigen tegen het 

geweld van ‘Klasse’ en ‘rasse’, van domheid en nijd. Manja 

neemt het voortouw en slaagt erin de vriendengroep bij 

elkaar te houden. Tot hun vriendschap in 1933 zwaar op 

de proef gesteld wordt, omdat Manja en Harry opeens 

niet meer ‘raszuiver’ zijn. Twee van de jongens worden 

door hun ouders gedwongen bij de Hitlerjugend te gaan, 

de vader van een ander wordt als gevaarlijke communist 

bestempeld en is op een dag plotseling verdwenen. Door de 

problemen van hun ouders – die zich wel of niet bij Hitler 

moeten aansluiten –, worden de kinderen ook gedwongen 

een keuze te maken. 

Net zo kleurrijk als Hans Fallada vertelt Anna Gmeyner 

over mensen en hun hoop en verwachtingen aan de 

vooravond van het Derde rijk. Met zijn indrukwekkende 

en nietsontziende beschrijvingen van het Duitse dagelijkse 

leven, met zijn poëzie en zijn sprankelende dialogen, beto-

vert Manja ook vijfenzeventig jaar later nog iedere lezer. 

roman

oorspronkelijke titel manja, roman um 
fünf kinder

met een nawoord van heike klapdor

vertaald door jantsje post
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Ken Kesey (La Junta, 1935 – Eugene, 2001) deed tijdens 

zijn studie als proefpersoon mee met een psychologisch 

onderzoek naar de effecten van drugs. Na die geestverrui-

mende ervaring besloot hij schrijver te worden. Geïnspi-

reerd door zijn werk als zaalknecht op een psychiatrische 

afdeling, schreef hij zijn wereldberoemde debuutroman 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest. De verfilming uit 1975 

werd bekroond met vijf Oscars en zes Golden Globes en 

geldt, evenals de roman, nog altijd als tijdloze klassieker. 

Kesey was een boegbeeld van de Amerikaanse tegencul-

tuur; hij organiseerde een legendarische busreis met Neal 

Cassady (‘Dean Moriarty’ uit Jack Kerouacs On the road), 

was nauw betrokken bij The Grateful Dead en lag vaak 

overhoop met de autoriteiten en zette zijn eigen zelf-

moord in scène om aan de politie te ontkomen.

P r O M O T I E

• Boekenweekthema 2015: ‘Te gek voor woorden’

• Een tijdloze klassieker in herziene vertaling

• Social media-campagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers
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‘Een briljante roman. Een krachtig, warm verhaal over het goed en kwaad van 
de menselijke aard.’ – TIME Magazine

B O E K E N W E E K 2015
THEMA ‘TE GEK VOOr WOOrDEN’



De tirannieke Nurse ratched regeert haar afdeling in de 

psychiatrische inrichting van Oregon State met beklem-

mende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door 

geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshock-

therapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de 

komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet 

alsof hij gek geworden is om kans te maken op een mak-

kelijk leventje in een inrichting. 

Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier 

doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in 

opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over 

het figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen 

bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd 

uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te 

smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, 

maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te 

lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. 

In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs 

fysieke strijd tussen McMurphy en ratched vervagen de 

grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, 

leven en dood. One Flew Over the Cuckoo’s Nest is een van 

de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintig-

ste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid. 

roman

oorspronkelijke titel one flew over the 
cuckoo’s nest

vertaald door bert koning

isbn 978 90 5936 583 4 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
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‘Wat zijn de eigenschappen van een goed verhaal? Wanneer ik andere 
mensen mijn levensverhaal vertel – en belang rijker nog, wanneer 
ik mezelf mijn levensverhaal vertel – moet ik dan proberen er een 
welgevormd kunstvoorwerp van te maken, de tijden waarin er niets 
gebeurde snel overslaan, de dramatiek aan dikken van de tijden waar-
in er een heleboel gebeurde, de vertelling een bepaalde vorm geven, 
verwachting en spanning creëren; of moet ik daarentegen juist neu-
traal zijn, objectief, ernaar streven een soort waarheid te vertellen die 
aan de criteria van de rechtszaal zou beantwoorden: de waarheid, de 
gehele waarheid, en niets dan de waarheid? Welke relatie heb ik met 
de geschiedenis van mijn leven?’ – J.M. Coetzee aan Arabella Kurtz

UITGEVErIJ COSSEE 
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J.M. Coetzee
Arabella Kurtz

Een goed verhaal

 

Een fascinerend gesprek tussen de Nobelprijswinnende 
auteur en een psychotherapeut over fictie, werkelijkheid 
en de verhalen die we voor onszelf verzinnen.

UITGEVErIJ COSSEE



J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft romans, essays en 

verhalen. Hij ontving twee keer de Booker Prize, voor zijn 

romans Wereld en wandel van Michael K en In ongenade. In 

2003 kreeg hij voor zijn oeuvre de Nobelprijs. In 2012 ver-

scheen zijn briefwisseling met Paul Auster, Een manier van 

vriendschap. Brieven 2008-2011. In datzelfde jaar werd de 

eerste biografie over J.M. Coetzee gepubliceerd, geschreven 

door J.C. Kannemeyer (J.M. Coetzee. Een schrijversleven). In 

2015 verschijnt Het universum van J.M. Coetzee van David 

Attwell, een fascinerende kijk in onder andere de ontstaans-

geschiedenis van zijn romans. Coetzee maakte zijn naam als 

een van de grootste hedendaagse schrijvers opnieuw waar in 

2013 met zijn meest recente roman De kinderjaren van Jezus.  

Arabella Kurtz (Londen, 1967) is psychotherapeut en hoog-

leraar aan de Universiteit van Leicester. De intellectuele 

betrokkenheid tussen Coetzee en Kurtz begon in 2011, vanuit 

wederzijdse interesse in de vakgebieden van de ander.

P r O M O T I E

• Boekenweekthema: ‘Te gek voor woorden’

• Nederlandse wereldprimeur 

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers
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J.M. Coetzee & Arabella Kurtz     Een goed verhaal 
Over fictie, waarheid en psychotherapie

Wie een roman van J.M. Coetzee leest, weet: deze persona-

ges zullen mij altijd bijblijven. Van David Lurie’s innerlijke 

strijd in In ongenade tot de filosofische beschouwingen 

van Elizabeth Costello; als lezer begrijp je pijnlijk goed 

hun twijfels en beslissingen.

In Een goed verhaal gaan Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee 

en psychoanalytica Arabella Kurtz met elkaar in discus-

sie over psychotherapie en de kunst van het vertellen. De 

therapeut en de schrijver hebben veel gemeen, zeker wat 

betreft hun interesse in de psyche van de mens. Daarnaast 

is de taal voor beiden het gereedschap om ervaringen en 

ontdekkingen mee te delen.

Kurtz is geïnteresseerd in de psychologische processen 

en ontwikkelingen in de personages van Coetzee – denk 

aan Michael K’s geestelijke verzet tegen onderdrukking in 

Wereld en wandel van Michael K. Coetzee tracht zijn begrip 

van de psychotherapie te vergroten, om dit te kunnen 

toepassen in zijn werk.

Welke verhalen verzinnen we voor onszelf om ons verleden 

te herinneren? Kunnen we onze herinneringen aanpassen 

om een ‘mooier’ verhaal te vertellen, of moeten we Freud 

volgen en altijd blijven graven naar ‘de diepste waarheid’?

Een goed verhaal is een enerverende gedachtewisseling, 

niet alleen prikkelend voor lezers van Coetzee en thera-

peuten, maar ook voor hen die inzicht willen krijgen in de 

creatieve processen van de mens als auteur van zijn eigen 

geschiedenis. 

briefwisseling

oorspronkelijke titel the good story: 
exchanges on truth, fiction and  
psychoanalytic psychotherapy

vertaald door peter bergsma en  
joost poort
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Yaël Vinckx
De oorlog van mijn moeder

Geëvacueerd uit Vlissingen, verjaagd door de nazi’s, in 
een schuilkelder tijdens de Slag om Arnhem en naar 
Nederlands-Indië in de Bersiap-tijd – de kinderjaren 
van Inge waren vol gevaar, actie en spanning. Yaël  
Vinckx vertelt het verhaal van haar moeder, het verhaal 
van een familie op de vlucht.

‘Een indrukwekkend verhaal. Yaël Vinckx’ inzet, als 
dochter, om te willen weten waarom haar moeder is 
zoals ze is, verdient bewondering.’ – Geert Mak



Yaël Vinckx (Hazerswoude, 1968) is journalist, 

schrijver en presentator. Ze schrijft artikelen voor 

NrC Handelsblad, nrc.next, Elle en HP/De Tijd. Ze 

presenteert de culturele talkshow Podium Pitch en 

interviewde artiesten in het NrC Café op North Sea 

Jazz. Sinds 2014 leidt Vinckx workshops ‘Familie-

geschiedenis schrijven’ in samenwerking met NrC 

en de Universiteit Leiden. Over haar periode als 

correspondent in voormalig Joegoslavië, waar ze 

onder andere de oorlog in Kosovo versloeg, schreef 

ze Joegoslavië achter de schermen, afscheid van een 

land. Over (illegale) immigratie en mensenhandel 

schreef ze Mensensmokkel. 

P r O M O T I E

• Vinckx en haar moeder beschikbaar voor interviews

• Voorpublicatie in NrC Handelsblad

• Boekhandelstournee

• Verschijnt 70 jaar na einde WO II en  

 begin Indonesische revolutie

• Workshops NrC Debatcentrum

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights 

www.yaelvinckx.nl
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Het zwijgen over het oorlogsverleden is overdonderend. Net als de  
verhalen daarachter.

Yaël Vinckx gaat met andere Cossee-auteurs  
met een programma over familie-

geschiedenissen op tournee langs de  
boekhandel. Zelf zal zij dan o.a. een  

spoedcursus ‘Familieverhaal schrijven’ geven.



Yaël Vinckx     De oorlog van mijn moeder
 

De moeder van Yaël Vinckx moest in de eerste veertien jaar 

van haar leven vier keer vluchten, telkens weer voor nieuw 

gevaar. Nu spreekt ze voor het eerst met haar dochter over 

het verleden. ‘Het is een wonder dat we nog leven.’

De jonge Inge moest met haar Indische moeder in 1940 

Vlissingen verlaten, toen de stad geëvacueerd werd  

na de inval van de Duitsers. Ze kwamen terecht in Scheve-

ningen, waar de nazi’s hun nieuwe huis al snel tot Sperrge-

biet verklaarden en het ontheemde gezin opnieuw op straat 

stond – zonder Inges vader, een bekend marineofficier, 

die als krijgsgevangene naar Oekraïne was afgevoerd. In 

onwetendheid over zijn lot, overleefden moeder en dochter 

in een Arnhemse schuil kelder ternauwernood een regen 

van raketten tijdens de Slag om Arnhem. 

Na de oorlog stond haar vader plots op de stoep, maar 

rust werd het gezin niet gegund. Hij kreeg het commando 

over een marineschip waarmee hij de binnenwateren van 

Nederlands-Indië moest ‘zuiveren’ van opstandelingen. 

Voor Inge was Indië een groot en angstig avontuur, voor 

haar moeder was het een verschrikkelijke desillusie; Indië 

leek in niets meer op haar geboorteland. 

In 2013 reist Yaël Vinckx met haar moeder Inge naar de 

plekken van toen. Naar het gebombardeerde koetshuis in 

Arnhem, de Vlissingse boulevard en naar Scheveningen. 

Ten slotte reist Yaël Vinckx naar Indonesië, maar haar 

moeder weigert mee te gaan. ‘Ik heb daar niets te zoeken,’ 

fulmineert ze. Pas later leert de auteur waarom haar moe-

der nog steeds zo reageert – en waarom haar ogen nog fel 

oplichten wanneer ze het woord ‘vrijheid’ hoort. 

familieroman

isbn 978 90 5936 579 7 | nur 680 
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 208 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt april 2015
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‘Hallo, dit is een speciale boodschap voor mijn vriend Boy Edgar: Ik 
ben hier 65 verdiepingen boven de grond, maar het zou nog hemelser 
zijn als ik jouw muziek zou horen.’ – Duke Ellington

‘Hij is een van jullie genieën. Ik hoop dat Nederland dat erkent.  
Een dokter, een neuroloog – en wereldwijd geroemd. Ik ken hem zelf 
als topmuzikant. Hij is een genie, en ik ben blij dat ik bevriend met 
hem ben.’ – Nina Simone

‘Zijn levensverhaal moet verteld worden.’ – Frank Jochemsen, radio 6

UITGEVErIJ COSSEE 
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Marie-Claire Melzer & Marieke Klomp
Boy Edgar

Het dubbelleven van een alleskunner

UITGEVErIJ COSSEE



P r O M O T I E

•  31 maart 2015: honderdste geboortedag van Boy Edgar

•  Eerste biografie over naamgever van de belangrijkste Nederlandse jazzprijs

•  Buma Boy Edgarprijs: bekendmaking winnaar juni 2015, uitreiking december 2015

•  Auteurs en betrokken zijn beschikbaar voor lezingen en optredens

•  Uitgebreide persmap beschikbaar (met o.a. beeld en audio)

•  CD-release Boy Edgar Live door het Nederlands Jazz Archief

•  Bekijk DWDD-item over Boy Edgar op http://vara.nl/media/71798 

•  Interviews in dag- en weekbladen

•  (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

•  Boekenleggers

•  Cossee World rights
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‘Iedereen zou Boy Edgar moeten kennen.’ – Matthijs van Nieuwkerk in  
De Wereld Draait Door

‘Hier kan meteen een film van 
gemaakt worden.’ – Hans Dulfer  
over het leven van Boy Edgar 

Marie-Claire Melzer (1971) is freelancejournalist 

en schreef over film en muziek voor onder meer 

Het Parool, VArA TV Magazine en De Groene Am-

sterdammer. Samen met Frank Jochemsen maakte 

ze in 2012 een radio-documentaire over Boy Edgar 

voor de NTr, De geniale chaos van Boy Edgar. Ze 

is vaste medewerker van het tijdschrift Jazzism.

Marieke Klomp (1968) schrijft als freelancejour-

nalist over cultuur en samenleving. Ze maakte 

journalistieke reizen door Afrika en publiceerde in 

dagbladen en tijdschriften als Het Parool, de Volks-

krant, NrC Handelsblad en Internationale Samen-

werking. Ook werkte ze als redacteur en researcher 

voor diverse televisieprogramma’s en documentai-

res. In haar vrije tijd speelt ze saxofoon. 
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Marie-Claire Melzer & Marieke Klomp    Boy Edgar 
Het dubbelleven van een alleskunner

Boy Edgar zette de Nederlandse jazz op de kaart. Maar wat 

zelfs sommige muziekcollega’s niet wisten, is dat de flam-

boyante musicus een wonderbaarlijk dubbelleven leidde. 

Boy kon en wilde niet kiezen tussen een medische en een 

muzikale carrière; hij wilde alles.

Boy Edgar (Amsterdam, 1915-1980) speelde nachtenlang 

in jazzkroegen en werkte overdag als wereldwijd geroemd 

neuroloog. Hij leidde Boy’s Big Band en vestigde zich  

als huisarts in de gloednieuwe woonwijk Bijlmermeer. 

Daarnaast was hij adviseur in de eerste abortuskliniek  

van Nederland. 

Boy laveerde voortdurend tussen professionele interesse en 

emotionele betrokkenheid, een intellectuele geest en een 

grote dadendrang, een enorme levenslust en zelfdestruc-

tief gedrag. Hij wilde altijd anderen helpen, maar zag zijn 

eigen problemen niet onder ogen. 

Hij voer op zijn eigen morele kompas: van verzetsheld in 

de Tweede Wereldoorlog, tot toegewijd echtgenoot die alles 

laat vallen om de laatste wens van zijn zieke eerste vrouw 

in te willigen. Hij leefde het leven groots en meeslepend, 

en liet daarbij onvermijdelijk steken vallen: hij maakte zijn 

arrangementen niet af, en liet zijn patiënten ’s ochtends 

wachten. 

Hij overleed in 1980, oververmoeid en door drank gevloerd. 

Het verhaal van zijn muzikale carrière is het verhaal van 

een halve eeuw Nederlandse jazzgeschiedenis; zijn carrière 

als arts vertelt het verhaal van de sociaal-medische geschie-

denis van Nederland. In 2015 vieren we zijn honderdste 

geboortedag. Tijd om ‘één van Nederlands genieën’, aldus 

Nina Simone, aan de vergetelheid te ontrukken. 

biografie

isbn 978 90 5936 588 9 | nur 661
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‘Je hoort, wat je weet.’ – Claudio Abbado 
 

‘Je voelde daar de geest van de grote componisten 
rondwaren.’ – Orkestinspecteur Theo Berkhout

Met Achter de schermen geeft Bert Koopman ons  
een zeldzame blik in een halve eeuw Concertgebouw 
en zijn orkest. Wie dit boek heeft gelezen, luistert 
voor taan met andere oren naar de betoveringen van 
het Koninklijk Concertgebouworkest en kijkt met  
andere ogen naar zijn activiteiten. 
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Bert Koopman
Achter de schermen

Traditie en vernieuwing in het Concertgebouworkest

In 2008 werd het Koninklijk Concertgebouworkest door het 
gezaghebbende Britse blad Gramophone uitgeroepen tot het 
beste orkest ter wereld. Maar de geschiedenis van het Concert-
gebouworkest kent bijna elk decennium wel een crisis, meestal 
als gevolg van de botsing tussen de artistieke leiding en de  
zakelijke bedrijfsvoering. Dat de muziek toch altijd triomfeert, 
is, verbazingwekkend genoeg, vaak te danken aan een wapenstil-
stand, een compromis, een autoritaire beslissing of een opstand.

UITGEVErIJ COSSEE



Bert Koopman (1959) studeerde piano, journalistiek en 

geschiedenis. Hij was ruim twintig jaar werkzaam voor

Het Financieele Dagblad, onder meer als chef van de

kunstredactie. Hij schreef bijdragen over muziek-

management Voor twee jubileumboeken: Van boegbeeld 

tot kroonjuweel. 20 jaar Koninklijk Concertgebouworkest 

(2008) en Bravo! 125 jaar Het Concertgebouw en Koninklijk 

Concertgebouworkest (2013). Als historicus werkt Koopman 

aan een proefschrift over de naoorlogse geschiedenis van 

het Concertgebouworkest vanuit zakelijk perspectief.

Theo Berkhout (1941) was bijna een halve eeuw werkzaam

in de catacomben van Het Concertgebouw in Amsterdam. 

Aanvankelijk als schilder bij de technische dienst en later 

bij het Nederlands Kamerorkest en het Koninklijk Concert-

gebouworkest als orkestbode, muziekbibliothecaris,

assistent orkestinspecteur en orkestinspecteur. Als 

podium regisseur assisteerde hij generaties orkestmusici, 

solisten en dirigenten onder wie Bernard Haitink, riccardo 

Chailly en Mariss Jansons. Hij begeleidde ook talloze  

buitenlandse tournees. Berkhout wordt wel de ‘vader  

van het Concertgebouworkest’ genoemd.

P r O M O T I E

• Overhandigd aan CGO-dirigent Mariss Jansons tijdens zijn afscheid

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World rights
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Met een voorwoord van Bernard Haitink en een bijdrage van afscheid nemend 
CGO-dirigent Mariss Jansons
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Bert Koopman     Achter de schermen
Traditie en vernieuwing in het Concertgebouworkest

Het Koninklijk Concertgebouworkest geldt als een van 

de beste orkesten ter wereld. Maar de concertganger 

heeft geen idee welke gevechten, discussies en complexe 

operaties achter de schermen nodig zijn om het artistieke 

niveau te handhaven. Bestuur, financiën, programmering 

en publieksbereik zijn sleutelfactoren die permanent om 

voorrang strijden. 

Toezichthouders, directieleden, dirigenten, musici, 

subsidie gevers, sponsors en schenkers: afgezien van volle 

zalen en lovende kritieken, willen ze zelden allemaal 

hetzelfde. Artistieke en zakelijke belangen in evenwicht 

houden is een permanent gevecht. Uit alle hoeken en gaten 

moet geld komen. Dirigenten en solisten zijn duur, goede 

instrumenten kostbaar, nieuwe muziek is onrendabel. 

Livestreams en videomagazines concurreren met de magie 

van het echte concert.

Theo Berkhout was tussen 1965 en 2006 als orkestbode, 

bibliothecaris en orkestinspecteur het geweten van het or-

kest. Hij liep vijfentwintig jaar mee met Bernard Haitink, 

zestien jaar met riccardo Chailly en twee jaar met Mariss 

Jansons. Berkhout bemoeide zich met alles: van de juiste 

partij op de juiste muziekstandaard tot het repetitieschema 

van dirigenten en van het proefspel tot internationale 

tournees. Zijn herinneringen aan omwentelingen en 

vernieuwingsdriften, aan intriges en ruzies verrijken Bert 

Koopmans analyse en tonen een indringend beeld van een 

negentiende-eeuwse instelling die haar weg zoekt in de 

eenentwintigste eeuw. Na lezing horen wij de muziek in  

de geweldige klankkast die Het Concertgebouw is met 

andere oren.

onder medewerking van orkestinspecteur 
theo berkhout 

met foto’s, talrijke documenten, over-
zichten over orkestleden en dirigenten  
en een naamregister

isbn 978 90 5936 590 2 | nur 665
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 288 blz.
ca. € 24,90 | verschijnt maart 2015

e-isbn 978 90 5936 591 9 | ca. € 16,90
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De literaire kattenkalender 2016

‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een 

nieuwe verrassing!’ – Opzij

Voor de tiende keer verschijnt bij Uitgeverij Cossee De 

literaire kattenkalender. Met ook in 2016 elke week een 

prachtige foto van een kat, en schrijvers en dichters die de 

schoonheid, luiheid, brutaliteit, elegantie, nieuwsgierig-

heid, kortom: de persoonlijkheid van de kat bezingen. 

De literaire kattenkalender kan je aan iedereen cadeau 

doen, ook als je zelf geen kattenliefhebber bent!

Al tien jaar onmisbaar voor steeds meer  

kattenliefhebbers

Kijk ook op www.facebook.com/literairekattenkalender

kalender

weekkalender in twee kleuren met  
dagelijkse notitiemogelijkheid

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

isbn 978 90 5936 592 6 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 21,90
verschijnt augustus 2015
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Uitgeverij CosseeWeekkalender 2016
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De literaire tuinkalender 2016De literaire kattenkalender 2016

Talloze schrijvers en dichters waren en zijn gepassioneerde 

tuiniers. Velen hebben over hun liefde voor bloemen, bo-

men en bijzondere gewassen of over hun passie voor tuinen 

en parken geschreven – gefascineerd en bevlogen, beschou-

wend of onderzoekend, maar altijd vol enthousiasme.

De literaire tuinkalender 2016 verzamelt voor elke week 

uitspraken en citaten van beroemde schrijvers en denkers 

over de tuin, zowel in praktische als literaire zin; uit-

spraken die de schitterende en bekroonde foto’s van  

Marion Nickig op harmonieuze wijze aanvullen, becom-

mentariëren en vergezellen. Daarmee is De literaire 

tuinkalender het ideale geschenk: hij blijft langer mooi en 

fris dan elke bos bloemen – een heel jaar lang! 

‘Van alle menselijke geneugten, is de tuin de 

meest pure.’ – Francis Bacon

Kijk ook op www.facebook.com/deliterairetuinkalender 

kalender

weekkalender in full colour met  
dagelijkse notitiemogelijkheid

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

isbn 978 90 5936 593 3 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 22,90
verschijnt augustus 2015
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Uitgeverij CosseeWeekkalender 2016

Met foto’s van Marion Nickig
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Gerbrand Bakker – Boven is het stil, 25e druk, jubileumeditie
Maxim Biller – De verloren brief aan Thomas Mann 
J.M. Coetzee – De kinderjaren van Jezus, midprice
Hans Fallada – Een waanzinnig begin
Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs
Wolfgang Herrndorf – Leven met het pistool op tafel. Een Berlijns dagboek
Maxim Leo – rode liefde. Een Oost-Duitse familiegeschiedenis
Lodewijk van Oord – Albrecht en wij 
Eefje rammeloo – Titia. Een onbezonnen reis naar het land van de vijand 
Bernhard Schlink – De voorlezer, midprice
Bernhard Schlink – De vrouw op de trap
Vrouwkje Tuinman – Sanatorium
Jiří Weil – De hartslag van Moskou

Mariëtte Haveman – Het huis achter de wilgen
Milena Michiko Flašar – Een bijna volmaakte vriendschap 
Dick Pels – Van welk Europa houden wij?

J.M. Coetzee & Arabella Kurtz – Een goed verhaal. Over fictie, waarheid  
en psychotherapie
Ken Kesey – One Flew Over the Cuckoo’s Nest
Andreas Oosthoek – Het relaas van Solle 

Marieke Klomp & Marie-Claire Melzer – Boy Edgar. Het dubbelleven van  
 een alleskunner
Bert Koopman – Achter de schermen. Traditie en vernieuwing  
in het Concertgebouworkest
Ida Simons – In memoriam Mizzi

David Grossman – Komt een paard de kroeg binnen
Monika Held – Nu de angst is verdwenen
Yaël Vinckx – De oorlog van mijn moeder

Anna Gmeyner – Manja. De vriendschap van vijf kinderen
Aleksandr Skorobogatov – Portret van een onbekend meisje
   
De literaire kattenkalender 2016
De literaire tuinkalender 2016

zojuist 

verschenen 

 

januari

februari 

 

 

 

maart 

 

 

 

april 

 

mei

augustus

Verschijningskalender
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De hartslag van Moskou van Jiří Weil is één van de
literaire herontdekkingen van deze winter. 

Kijk voor meer informatie op www.schwob.nl. 
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