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alfred andersch
De vader van een moordenaar

net als de roman bint van bordewijk: verplichte lectuur !

eén enkele les grieks verandert in 
1928 het leven van de veertienjarige 
gymnasiast alfred andersch voorgoed. 
Hij wordt voor de hele klas door de 
rector Himmler – vader van de latere 
ss-leider – tot op het bot vernederd 
en belachelijk gemaakt. Het heeft 
meer dan vijftig jaar geduurd 
totdat andersch in staat was 
het hele verhaal erachter te 
vertellen. De vader van een 
moordenaar is andersch’ 
beste boek geworden. een 
meesterwerk, en inmiddels 
schoollectuur. Verplicht. 
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J.M. Coetzee ‘De Grootste sChriJver van Deze tiJD’

Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee, auteur van onder andere de moderne klassiekers 

In ongenade en langzame man, is in 2015 door Humo uitgeroepen tot ‘De grootste 

schrijver van Deze Tijd’. Het Toneelhuis antwerpen brengt een theaterbewerking van 

zijn meest recente roman, De kinderjaren van Jezus, op de planken. Toneelschuur 

Haarlem bewerkte wachten op de barbaren tot een bijzondere toneel- en dansvoor-

stelling. In alle opzichten verrassende inzichten in het oeuvre van J.M. Coetzee geeft 

David attwell in Het universum van J.M. Coetzee, dat onlangs verscheen. 

Groot suCCes voor Charlotte saloMon

In 2015 verschenen gelijktijdig het imposante levenswerk van Charlotte salomon, leven? 
of Theater?, en de aangrijpende roman die de Franse bestsellerauteur David Foenkinos 

over haar leven schreef, Charlotte. Beide boeken werden enthousiast onthaald door pers, 

boekhandels en lezers en moesten direct na verschijnen herdrukt worden. U kunt eva 

Cossée boeken voor lezingen over Charlotte salomon in uw boekhandel. 
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theaterbewerkinGen van GerbranD bakker 

Theatergroep kwatta en Theater gnaffel spelen de jeugdtheatervoorstelling Perenbo-
men bloeien wit, naar de roman van gerbrand Bakker. er zal volgend jaar een Duitse 

theaterbewerking komen van Bakkers internationale bestseller Boven is het stil, die 

eerder verfilmd werd met Jeroen willems in de hoofdrol. Zijn roman Juni zal in het 

Zeeuws Nazomerfestival 2016 op locatie te zien zijn.

In 2015 verscheen een heruitgave van de roman en de 
akker is de wereld van Dola de Jong. evenals een dwaze 
maagd van Ida simons, ontdekte uitgever eva Cossée dit 

boek in de boekenkast van haar moeder. er is ook veel 

internationale belangstelling voor deze tijdloze en nog 

altijd urgente ‘vluchtelingenroman’, met vertalingen in 

o.a. het Noors, Zweeds, Duits en Tsjechisch.

Dola De JonG De lanDsGrenzen over



alfred andersch (München, 1914 – Berzona bij locarno, 

1980) groeide op in een conservatieve familie. Na zijn 

verwijdering van het gymnasium werkte hij als stagiair 

bij een boekhandel en begon hij al snel naam en faam te 

maken als schrijver, uitgever en redacteur bij de radio. In 

1933 zat hij na de brand van de reichstag drie maanden 

gevangen in concentratiekamp Dachau. Na de Tweede 

wereldoorlog gaf andersch het literaire tijdschrift Der ruf 

uit. Daaruit ontstond het schrijversverband ‘gruppe 47’, 

met auteurs als Heinrich Böll, Paul Celan, günter grass en 

Hans Magnus enzensberger. Zijn meest beroemde roman 

is De vader van een moordenaar (1980). Hij schreef eerder 

onder andere de romans Die kirschen der Freiheit (1952) 

en Die rote (1960). 

alfred andersch          De vader van een moordenaar

In mei 1928 wordt Franz kien, het alter ego van alfred 

andersch, van het gerenommeerde wittelsbacher-gymna-

sium in München verwijderd. een les grieks werd hem 

noodlottig, toen onverwacht de rector, de ‘rex’, de klas 

binnenkwam. Veertig minuten lang nam hij de les van de 

meester over. 

ademloos volgen wij de les van de joviale rex, een ‘intel-

lectuele scherpschutter’, die onmiddellijk doorheeft dat de 

leraar grieks expres alleen zijn beste scholieren naar voren 

roept voor deze onverwachte inspectie. Maar dan start een 

leerling, de arrogante jonge baron greiff, een tegenoffen-

sief en hij begint de rex retorisch uit te dagen, net zolang 

tot die zijn zwaarste wapen moet hanteren: permanente 

schorsing. en dat is nog maar het begin. Meer en meer 

houden wij ons hart vast als de les een jachtpartij wordt, en 

de rector erin slaagt om de leerlingen, de nietsvermoedende 

herten, recht in zijn vizier te krijgen. 

    Franz kien sympathiseert in het begin met de rector, 

omdat de leraar grieks nu eindelijk een keer voor schut 

gezet wordt. en omdat Franz en de rex een gezamenlijke 

vijand hebben: de zoon van de rector, Heinrich Himmler, 

die bij de nazi’s carrière begint te maken. Maar als de rex 

tien minuten voor het einde van de les uitgerekend Franz 

naar het schoolboord roept, verandert de situatie voor de 

hele klas dramatisch. 

P r o M o T I e

• eerste Nederlandse vertaling van Duitse klassieker

• Bijzondere aandacht als literaire ontdekking

• Boekenweekthema ‘Duitsland’

• Boekhandelstournee van uitgever Christoph Buchwald 

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel der vater eines 
mörders

vertaald door marcel misset

met nawoorden van de auteur en 
de uitgever

isbn 978 90 5936 639 8 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | 
ca. 128 blz. | ca. € 16,95 | verschijnt 
februari 2016

e-isbn 978 90 5936 641 1 | ca. € 9,95

‘alfred andersch heeft niets minder dan een meesterwerk gecreëerd.  
geconcentreerd, prachtig verteld en boeiend en verrassend tot de laatste zin.’  
– Der spiegel
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Met haar romandebuut De gelukkigen sleepte het 
Duitse literaire talent kristine Bilkau direct diverse 
nominaties en prijzen in de wacht, en oogstte ze 
ook van de pers en lezers veel lof. Dat is niet ver-
wonderlijk: haar actuele, verfrissende portret van 
jonge mensen met een goede opleiding voor wie 
alle zekerheden wegvallen, confronteert ons met 
ingrijpende veranderingen van onze maatschappij. 

bekroonde debuutroman van bijzonder literair talent

kristine Bilkau
De gelukkigen

‘De gelukkigen vertelt iets over dertigplussers wat op deze indruk-
wekkende manier nog nooit te lezen was: de roman is een portret 
van een generatie die hoge eisen aan het leven stelt, een groeiende 
angst voor het verlies van status voelt en maar weinig kans heeft op 
een vaste baan en een veilige toekomst.’ – Norddeutscher rundfunk



kristine Bilkau (Hamburg, 1974) werkt als journaliste 

voor verschillende tijdschriften. In 2009 won zij het 

stipendium van het gerenommeerde literarische 

Colloquium Berlin. De gelukkigen is haar debuut. De 

roman werd genomineerd voor de Deutsche Buchpreis, 

bekroond met de Hamburger Förderpreis für literatur 

en won de prijs voor het Beste romandebuut 2015.

kristine Bilkau          De gelukkigen

Isabell en georg zijn een gelukkig paar. als Isabell ’s 

avonds met haar cello op haar rug van het theater naar 

huis gaat en als georg van de redactie huiswaarts loopt, of 

wanneer zij samen nog een nachtelijke wandeling maken, 

dan kijken ze graag naar binnen bij de huizen in de straat. 

Ze zien de stijlvolle verlichting, de boekenwanden, de 

schilderijen of foto’s aan de muur, de bonte gordijnen 

in de kinderkamers. Zo, zeggen ze, mag hun toekomstig 

leven er ook best uitzien.

Met de geboorte van hun zoontje groeit hun geluk, maar 

ook hun onrust en onzekerheid. op georgs redactie doen 

geruchten de ronde dat de krant verkocht wordt, en Isabell 

moet weer sollicitatiebrieven gaan schrijven omdat de 

theaterproductie bezuinigt en voor een cellogeluid uit de 

computer heeft gekozen. Hoelang kunnen zij de huur nog 

betalen, nu er in het trappenhuis een dure kroonluchter 

is opgehangen en er een huurverhoging in de brievenbus 

ligt? Ineens kruipt er iets dreigends en verontrustends in 

hun leven. georg speelt al veel te lang de optimist, hij wil 

door Isabell niet als loser beschouwd worden, en Isabell 

krijgt krampen in haar hand en paniekaanvallen tijdens 

het voorspelen bij haar sollicitatie. Met de angst groeien de 

eenzaamheid en het wederzijdse wantrouwen.

Met empathie én nietsontziende precisie tekent kristine 

Bilkau het beeld van een generatie die vreest uit het 

paradijs verdreven te worden, omdat een vaste baan en 

een veilig bestaan voor velen onbereikbaar geworden zijn; 

ineens moeten ze vechten om overeind te blijven, in hun 

werk, in de maatschappij en in de liefde. 

P r o M o T I e

• grote persaandacht vanwege het actuele onderwerp

• Hét boek voor dertigplussers

• Vooruitboekje voor pers en boekhandel

• auteursbezoek i.s.m. de cpnb

• Boekenweekthema ‘Duitsland’

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel die glücklichen

vertaald door kris lauwerys en isabelle 
schoepen

isbn 978 90 5936 642 8 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz.
ca. € 21,95 | verschijnt februari 2016

e-isbn 978 90 5936 643 5 | ca. € 14,95

‘De gelukkigen zal ooit worden opgenomen in een literaire canon, als voor-
beeld voor jonge ouders die in welvaart opgegroeid zijn, maar nu een onzekere 
toekomst tegemoet gaan.’ – Hessischer rundfunk

‘kristine Bilkau registreert de langzame veranderingen van onze wereld oplet-
tend. Haar portret van een generatie in crisistijden is beangstigend en bemoedi-
gend tegelijk.’ – Uit het juryrapport van de Hamburger Förderpreis für literatur
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op 29 januari 2004 liep Zeruya shalev terug naar 
haar huis in Jeruzalem, nadat ze haar zoontje naar 
de crèche had gebracht. een zelfmoordterrorist 
blies een stadsbus op, op het moment dat shalev 
langsliep. Nu, meer dan tien jaar later, heeft ze haar 
ervaringen voor het eerst verwerkt in Pijn, haar 
meest aangrijpende roman. 

‘een prachtige roman, in ieder detail.’ – amos oz

UITgeVerIJ Cossee 10

Zeruya shalev
Pijn



Zeruya shalev (kinneret, 1959) studeerde bijbelwe-

tenschappen en woont in Jeruzalem. Haar romans 

liefdesleven (1997), Man en vrouw (2003), De tweede 

familie (2008) en Het hart van de familie (2012) zijn 

stuk voor stuk internationale bestsellers geworden 

en bereikten een oplage van meer dan vijf miljoen 

exemplaren. Haar werk is in meer dan twintig talen 

vertaald. shalev is naast David grossman en amos oz 

de meest gelezen auteur uit Israël.

Zeruya shalev          Pijn

Tien jaar geleden raakte Iris zwaargewond bij een terreur-

aanslag in een bus. Dat betekende: tien jaar pijn. Intussen 

heeft ze haar oude leven weer opgepakt en is ze werkzaam 

als directrice van een school. Haar man draagt haar op 

handen en de kinderen zijn het huis uit, maar de pijn is 

gebleven. 

wanneer Iris op een feest eitan ontmoet, haar grote jeugd-

liefde die haar destijds als een donderslag bij heldere hemel 

heeft verlaten, raakt ze het spoor volledig bijster. De wond 

die hij haar toen bezorgde, is niet minder diep en pijnlijk 

dan die van de zelfmoordterrorist die zichzelf en een bus 

drie meter van haar vandaan opblies. Tot haar ergernis en 

verbazing voelt ze zich nog steeds – of beter: opnieuw – tot 

hem aangetrokken. Ze betrapt zichzelf op de gedachte haar 

huwelijk te willen ontvluchten, kleine leugens te verzinnen 

en alles op alles te zetten om hem weer te zien. Maar kan 

liefde oude wonden helen? Is het mogelijk om nog één keer 

opnieuw te beginnen? en wat maakt Iris er zo zeker van dat 

alleen eitan, de verrader van hun vroegere liefde, haar kan 

verlossen van haar pijn? 

Zeruya shalev slaagt er wederom in om op ongekende wijze 

over de kracht van een oplaaiende passie, over erotiek en 

zelfbedrog te vertellen. Zelf overleefde shalev net zo’n ter-

reuraanslag als ze in deze roman beschrijft. Pijn is zonder 

twijfel haar meest persoonlijke boek en een emotionele reis 

tot het uiterste, die tot de laatste pagina boeit en betovert.

P r o M o T I e

• grote persaandacht voor bekende bestsellerauteur

• auteursbezoek

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel ke’ev

vertaald door sander hoving 

isbn 978 90 5936 644 2 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 416 blz.
ca. € 21,95 | verschijnt april 2016

e-isbn 978 90 5936 645 9 | ca. € 14,95

‘als je Pijn gelezen hebt, ervaar je hetzelfde als bij het lezen van andere boe-
ken van Zeruya shalev: je ziet de wereld een stukje scherper.’ – Die welt

‘shalevs romans draaien om vrouwelijke gevoelens en de geheimzinnige  
manier waarop deze met de politieke tragedie van het verscheurde land en  
de verscheurde stad zijn verweven.’ – Die Zeit

‘Haar beste roman!’ – süddeutsche Zeitung 

‘wat een fascinerende, opwindende lectuur. onmogelijk om weg te leggen!’ 
– Bayerischer rundfunk 

UITgeVerIJ Cossee UITgeVerIJ Cossee12 13
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wijnand struif verstoft langzaam maar zeker in een 
leids universiteitskamertje, en is daar volkomen te-
vreden mee. Maar wanneer zijn instituut opgedoekt 
dreigt te worden en hij moet vrezen voor zijn baan, 
staat hij voor de keuze: vechten of vluchten. In een 
ultieme poging zijn bestaansrecht te bewijzen, zet 
hij alles wat hij van waarde acht op het spel. 

UITgeVerIJ Cossee 14

lodewijk van oord
alles van waarde



lodewijk van oord (Madrid, 1977) debuteerde in 2014 

met de roman albrecht en wij, die getipt werd in De 

wereld Draait Door en genomineerd voor de Jan wol-

kersprijs 2015. De redactie van NrC Handelsblad riep 

het eerste hoofdstuk uit tot de mooiste amsterdamse 

literaire scène van het jaar. In maart 2016 verschijnt 

albrecht en wij in Duitse vertaling.

    Van oord woonde en studeerde in leiden, en 

specialiseerde zich in de oude geschiedenis. In alles 

van waarde blikt hij terug op die periode, en beschrijft 

hij de grachten, cafés en bibliotheken waar zijn eigen 

studietijd zich afspeelde. Hij doceerde in wales en 

swaziland en woont sinds 2014 in Italië, waar hij 

adjunct-directeur is van een internationale school.

lodewijk van oord          alles van waarde 

De platen van het systeemplafond vallen van armoede uit 

elkaar, het stof ligt duimendik op de boekenkasten en de 

muizen eten langzaam maar zeker hun weg door het papier 

van imposante maar verouderde naslagwerken. Dit is de 

universiteitskamer van de leidse wetenschapper wijnand 

struif. Hij kan – en wil – zich geen andere omgeving 

voorstellen: dit is zijn werk, zijn thuis, zijn leven. 

Maar de universiteit is volop in beweging. oude tradities 

moeten plaatsmaken voor moderne ideeën, verliesgevende 

instituten worden gesloten, kleine opleidingen gedwongen 

te fuseren. wijnand staat met zijn rug tegen de muur. Zijn 

Instituut voor Numismatiek beheert een kostbare verzame-

ling oude munten, die bestuurder sjuul van Baarlo maar 

wat graag zou gebruiken om het gat in de begroting te 

dichten. 

    gelukkig kan wijnand rekenen op de hulp van zijn voor-

malige leermeester, een succesvol auteur van veelgelezen 

boeken over de oudheid, en zijn nieuwe assistente Taziri 

azulay, een Marokkaans-Nederlandse archeologiestudente. 

samen werken ze aan de digitalisering van de collectie, 

waarmee wijnand het instituut een modern karakter hoopt 

te geven en zijn bestaansrecht tracht te bewijzen. Hij wordt 

steeds optimistischer over zijn mogelijkheden. Maar ook 

sjuul en Taziri grijpen hun kansen.

    

Hoe besluit een gemeenschap wat waardevol is? Hoe 

verhoudt een veranderende samenleving zich tot de eigen 

geschiedenis en cultuur? alles van waarde is een verhaal 

over zilver en goud, origineel en kopie, lichaam en geest. 

Van oord laat ons ontwikkelingen en verbanden zien die 

geen enkele lezer onberoerd zullen laten. 

P r o M o T I e

• Interviews in dag- en weekbladen

• Boekhandelstournee

• social mediacampagne

• Feestelijke presentatie

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenlegger

• Cossee world rights

roman

isbn 978 90 5936 646 6 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz.
ca. € 18,95 | verschijnt maart 2016

e-isbn 978 90 5936 647 3 | ca. € 14,95

isbn 978 90 5936 523 0 | € 18,95

‘een maatschappijkritisch maar vooral heel humoristisch, prachtig boek.  
we hadden animal Farm al, nu is daar albrecht en wij.’ – De wereld Draait 
Door over albrecht en wij

‘een uitstekende vorm van maatschappijkritiek: het boek vertelt over  
een kleine kwestie die scherpzinnig de culturele wind vangt die nu waait.’  
– NrC Handelsblad over albrecht en wij

UITgeVerIJ Cossee UITgeVerIJ Cossee16 17

ook verkrijgbaar
als e-book

©
 p

ri
vé

co
ll

ec
ti

e



UITgeVerIJ Cossee 19

De piloot van het nieuwe, hypermoderne vliegtuig 
van air France maakt zich klaar voor de vlucht van 
Parijs naar New York, met achtenveertig mensen 
aan boord. achtenveertig levensverhalen, achten-
veertig toekomstplannen. Édith Piaf wacht op de 
amerikaanse luchthaven op haar geliefde, maar zal 
hem nooit meer zien. 

‘wij gaan als lezers mee aan boord, maar al spoe-
dig volgen wij aan de hand van de auteur de draden 
naar het verleden van alle passagiers en beman-
ningsleden, die op die fatale 27ste oktober 1949 
samenkomen in een unieke constellatie. een weef-
fout in de sterrenstand die ervoor zorgt dat al die 
levensdraden voorgoed met elkaar verknoopt raken.’ 
– Maarten asscher, Boekhandel athenaeum

UITgeVerIJ Cossee 18

adrien Bosc
Morgenvroeg in New York



adrien Bosc (avignon, 1986) is sportjournalist, redac-

teur en uitgever. Hij is de oprichter van het succesvolle 

Franse tijdschrift Feuilleton, en begon reeds op jonge 

leeftijd zijn eigen, unieke uitgeverij, Éditions du sous-

sol. Morgenvroeg in New York is zijn debuutroman, 

en werd bekroond met de grand Prix du roman de 

l’académie française 2014, de Prix littéraire de la Voca-

tion 2014 en de Prix gironde Nouvelles Écritures 2014. 

De roman wordt wereldwijd vertaald, onder andere in 

het engels, het Italiaans en het Duits.

adrien Bosc          Morgenvroeg in New York

New York, 1949. Édith Piaf wacht vol spanning op de 

komst van haar geliefde, de bokskampioen Marcel Cerdan 

– bijgenaamd ‘le Bombardier Marocain’, die naar amerika 

vliegt om in Madison square garden de wereldtitel terug 

te veroveren. Hij zit aan boord van een nieuw vliegtuig van 

air France, de Constellation, die hem en andere passagiers 

– onder wie opvallend veel beroemdheden – van Parijs 

naar New York zal brengen.

aan boord is ook de geniale dertigjarige violiste ginette 

Neveu met haar stradivarius op schoot, op weg naar een 

tournee door de Vs. De vlucht naar New York verbindt nog 

talrijke andere verbazingwekkende levens en lotgevallen, 

zoals de man achter het wereldwijde succes van de walt 

Disney-merchandising, een wereldberoemde mode-illustra-

tor, maar ook een groepje Baskische herders die hun geluk 

in amerika gaan beproeven. 

Bosc heeft op drie continenten jarenlang onderzoek gedaan. 

Dankzij zijn vertelkunst lukt het van de wijd uiteen lig-

gende brokstukken van een ramp een web van verhalen te 

maken waarin al die levensdraden zichtbaar worden. een 

eerbetoon aan alle slachtoffers en hun nabestaanden, en 

een bewijs van het grote talent van adrien Bosc. Bosc heeft 

aan een stapeltje vijfenzestig jaar oude krantenknipsels ge-

noeg om een fascinerende reis door de tijd te maken en het 

noodlot terug te draaien tot het onheilspellende moment 

dat de motoren van het vliegtuig worden gestart.

P r o M o T I e

• Bekroonde debuutroman 

• auteursbezoek

• adrian Bosc wordt op 1 mei 2016 in de oba amsterdam geïnterviewd  

    door Margot Dijkgraaf

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenlegger

roman

oorspronkelijke titel constellation

vertaald door carlijn brouwer

isbn 978 90 5936 648 0 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt april 2016

e-isbn 978 90 5936 649 7 | ca. € 14,95

‘Uit briljante ideeën komen lang niet altijd goede teksten voort: maar hier 
is dat wel degelijk het geval. Morgenvroeg in New York schittert. Hier is een 
auteur opgestaan.’ – le Figaro

‘wij zijn voortdurend bezig om van onze chaotische levens een zinvol verhaal 
te maken,’ zei Milan kundera. adrien Bosc heeft dit gedaan van de levens van 
de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp van 1949.
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wat bijna niemand weet: tussen 1951 en 1972 verrichtte een 
klein groepje Nederlandse dienstplichtigen bij de Dienst Iden-
tificatie fysiek en psychisch uiterst zwaar werk. een oorlog ná 
de oorlog: zij moesten de overschotten van gesneuvelden en 
geliquideerden opgraven, verzamelen, bergen, identificeren en 
alsnog overdragen aan de families.
    andreas oosthoek was een van deze jonge soldaten. In zijn 
nieuwe roman Vuurland vertelt hij dit verzwegen verhaal, een 
nagenoeg onbekend hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis.

UITgeVerIJ Cossee 22
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Vuurland



andreas oosthoek (Nieuwdorp, 1942) is dichter en 

journalist. In 2012 publiceerde hij ‘Het katijf van solle’ 

in de verhalenbundel Zondig in Zeeland. Hij schreef 

het verhaal puttend uit zijn geheugen; het originele 

manuscript was verloren geraakt. Bij een zoektocht 

naar ander vroeg werk kwam hij de originele, langere 

versie tegen, die in 2015, veertig jaar later, als de ro-

man Het relaas van solle bij Cossee is verschenen.

De roman Vuurland schreef andreas oosthoek in 1965, 

kort na zijn vertrek bij de Identificatiedienst, als af-

scheid van die hectische en soms slopende periode van 

zijn jeugd. Vijftig jaar later heeft hij het manuscript 

herzien voor deze publicatie.

andreas oosthoek          Vuurland

In zijn deels autobiografische roman Vuurland vertelt 

andreas oosthoek over zijn tijd als dienstplichtig militair 

bij het omstreden detachement Dienst Identificatie, een 

‘samenraapsel van dromers en denkers, gestrande studen-

ten en rotjongens’. Ze zijn overgeleverd aan de naweeën 

van de oorlog, ze zijn overgeleverd aan elkaar. Dagelijks 

worden ze geconfronteerd met de dood, de gesneuvelde 

jongens zijn van hun eigen leeftijd en hebben de tekenen 

van vergelding, moord en verraad. Het is de taak van een-

heid 402 om de naamlozen een naam te geven en thuis 

te brengen. De Duitse grens over, met trompetgeschal en 

wapperende vlaggen.

Vuurland vertelt over de drieëntwintigjarige commandant 

alva, een bikkel met een zachte kern. Zijn ‘lijkenpikkers’ 

hebben een mascotte, krakau de kraai, en kennen bizarre 

rituelen. Ze delen liefde en noodlot en soms raken ze 

aan de grens van de waanzin, zonder begeleiding, zorg of 

nazorg. Ze zijn, zoals alva zegt, ‘de spelers in een anti-

oorlogsfilm’.

    Vuurland is ook het verhaal van de Duitse grenadier die 

omkomt bij de haast vergeten slag om de schelde, de van 

brute moord beschuldigde Britse commando’s en de jongen 

uit keulen die – jaren na de oorlog – het spoor zoekt van 

zijn vader, een gevreesde commandant die in de duinen van 

walcheren door zijn eigen mannen is afgeknald. 

Meeslepend, beeldrijk en met een scherp oog voor details 

vertelt andreas oosthoek van een groep jonge mannen die 

geconfronteerd wordt met de gruwelen van de oorlog en 

zich staande probeert te houden voor een normaal leven na 

hun diensttijd. 

P r o M o T I e

• Boekhandelstournee

• social mediacampagne

• Feestelijke presentatie in Zeeland

• Voorpublicatie in regionale dagbladen

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee world rights

roman

isbn 978 90 5936 650 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt april 2016

e-isbn 978 90 5936 651 0 | ca. € 14,95

‘Dit boek is geschreven in een betoverende stijl met een zeer poëtisch, bijna 
wellustig taalgebruik, dat zo exuberant is dat het van de pagina’s af knalt.’  
– renate Dorrestein over Het relaas van solle

‘De Nederlandse literatuur knapt zienderogen op van deze roman. Prachtig.’ 
– Tubantia over Het relaas van solle
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Uitgeverij Cossee in de Boekenweek 2016 Thema: Duitsland

anoniem        een vrouw in BerlijnBernhard schlink        De voorlezer 

er is nauwelijks een openhartiger dagboek over het einde 
van de Tweede wereldoorlog denkbaar. De schrijfster, een 
jonge, kosmopolitische vrouw, is na verschijnen van het 
boek zo beledigd door de Duitse pers vanwege haar open-
hartige beschrijvingen van de verkrachtingen, de wraak 
van de russische overwinnaar, dat zij alleen toestemming 
gaf voor een heruitgave na haar overlijden (2002). Dit ano-
nieme dagboek is beroemd geworden dankzij de nietsont-
ziende observaties, de volledige afwezigheid van illusies, en 
de soms bijna droge humor. Het laat ons het einde van de 
oorlog in een verrassend ander licht zien.

De voorlezer van Bernhard schlink is al meer dan twintig 
jaar een internationale bestseller. Het is een ongewoon sen-
sueel boek, dat even openhartig spreekt over de genietingen 
van de liefde als over de last van de Duitse geschiedenis. 
Het boek stond lange tijd op de eerste plaats van de bestsel-
lerlijst van The New York Times, is in vierenvijftig talen 
vertaald en kan met recht een moderne klassieker genoemd 
worden. De verfilming, met in de hoofdrollen kate winslet 
en ralph Fiennes, is bekroond met een oscar en een 
golden globe. 

oorspronkelijke titel eine frau in berlin

vertaald door froukje slofstra

met een nawoord van christoph buchwald

isbn 978 90 5936 652 7 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 288 blz.
€ 10,- | verschijnt februari 2016

e-isbn 978 90 5936 653 4 | ca. € 4,95

roman

oorspronkelijke titel der vorleser

vertaald door gerda meijerink

isbn 978 90 5936 527 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 208 blz.
€ 7,50 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 521 6 | € 4,95
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‘Het is een ongelooflijk boek, scherp, 
nooit larmoyant en op de meest krankzin-
nige momenten zelfs geestig.’ – Trouw

Dagboekaantekeningen van april tot juni 1945

‘Bernhard schlink weet precies hoe 
hij zijn lezers moet verleiden. 
– Vrij Nederland

BoekeNweek 2016
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Uitgeverij Cossee in de Boekenweek 2016 Duitsland in achttien toonaangevende boeken

genuanceerde volledige beschrijving van de 
Duitse bezetting van amsterdam 1940-’45.
isbn 978 90 5936 397 7 | € 24,95

Het waar gebeurde verhaal van het verzet 
van een arbeidersechtpaar tegen Hitler.
isbn 978 90 5936 333 5 | € 19,95

Bekroonde roman over Irakese vluchteling die  
in Berlijn ingehaald wordt door zijn verleden.
isbn 978 90 5936 275 8 | € 22,95

redding door liefde, in een Berlijn waar iedereen 
alleen van de Führer houdt.
isbn 978 90 5936 371 7 | € 21,95

Verrassende bestseller: Herrndorfs dagboek  
over zijn laatste levensjaar. 
isbn 978 90 5936 538 4 | € 24,95

De grootmoeder van de schrijfster vertrok in 1942 
naar Duitsland. waarom?
isbn 978 90 5936 508 7 | € 18,95

De Joodse schrijver Bruno schulz verzint een list 
om Thomas Manns aandacht te trekken.
isbn 978 90 5936 533 9 | € 16,95

een fel beeld van het naoorlogse Duitsland en 
van Fallada’s eigen falen.
isbn 978 90 5936 596 4 | € 19,95

Vijf  Berlijnse kinderen verdedigen hun 
vriendschap tegen de waanzin van hun ouders.
isbn 978 90 5936 581 0 | € 26,95

kun je je holocaust-trauma’s met je geliefde delen? 
een liefdesverhaal na auschwitz. 
isbn 978 90 5936 573 5 | € 19,95

relaas over de jonge Bondsrepubliek Duitsland, 
waar opnieuw de oude gezaghebbers aan de macht zijn.
isbn 978 90 5936 623 7 | € 21,95 

geraffineerd verhaal over drie mannen die achter 
dezelfde indrukwekkende vrouw aan zitten.
isbn 978 90 5936 525 4 | € 19,95

Thomas Mann is drie dagen in twijfel: moet 
hij een open brief tegen de nazi’s publiceren?
isbn 978 90 5936 431 8 | € 18,95

over het voortdurende gevecht tussen de 
verslaafde en de geniale schrijver.
isbn 978 90 5936 629 9 | € 29,95

Familiegeschiedenis over de gevolgen van  
het feit dat je ouders overlevenden zijn.
isbn 978 90 5936 308 3 | € 18,95

Twee jongens in een gestolen lada maken 
hun saaie zomervakantie gedenkwaardig.
isbn 978 90 5936 462 2 | € 12,50

Familieverhaal over drie generaties, met  
allemaal verschillende dromen van de ddr.
isbn 978 90 5936 540 7 | € 22,95

oostende, 1936. Het is de laatste zomer 
van stephan Zweig en Joseph roth in vrijheid.
isbn 978 90 5936 607 7 | € 19,95
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Hoe krijg je een levendig en genuanceerd beeld van 
onze oosterburen, van hun land, hun geschiedenis 
en cultuur? ‘Door boeken!’ zeggen goethe, Thomas 
Mann, Harry Mulisch, Friedrich Nietzsche, Franz 
schubert en Franz Beckenbauer unaniem met de 
boekhandelaren, links én rechts van de grens. In 
gute Nacht, Freunde laat de als ‘Duits-Nederlandse 
bruggenbouwer’ geridderde uitgever Christoph 
Buchwald zijn persoonlijke keuze van literaire 
hoogtepunten zien in een compact overzicht.

Christoph Buchwald
gute Nacht, Freunde

Duitsland in vijfentwintig boeken

elf Nederlandse liederen, echte klassiekers, nationaal muzikaal 

erfgoed misschien wel, zijn door Friedrich Hlawatsch vertaald in het 

Duits. Ja, in het Duits.

    en dat heeft verrassend goed uitgepakt. De oorspronkelijke melo-

die en het ritme passen volmaakt op de nieuwe Duitse vertaling. Dat 

vergde wel wat aanpassing in de tekst. Zo wonen de ‘Twee Motten’ 

van Dorus niet ‘in me ouwe jas’, maar in ‘meinem alten Hut, und den 

zwei Motten gefällt es dort gut’. Ze heten nu ook Charlotte 

en knut.

    De muzikale arrangementen zijn transparant en gevoelig, prachtig 

uitgevoerd door een stel gelouterde muzikanten. Uit alles blijkt een 

groot respect voor de originele Nederlandse versie. Voor taalliefheb-

bers is het een genot om de Nederlandse en Duitse teksten, tegenover 

elkaar geplaatst in een bijbehorend boekje, te vergelijken. Met andere 

beelden is dezelfde nostalgie opgeroepen in het Duits.

    Prachtig zijn bijvoorbeeld ‘Mein flaches land’ (Brel), ‘Troika’ (drs. 

P), en ‘amsterdam weint’ (Zwarte riek) en ‘es ist still in amsterdam’ 

(shaffy), beide schitterend vertolkt door Mieke stemerdink.

‘Duitsland? Dat is bos, literatuur en muziek.’ – robert schumann
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cd met booklet

isbn 871 51 4350 071 4
€ 14,95 | reeds verschenen

Cd met elf nummers en een booklet met alle 

Nederlandse en Duitse teksten.
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Die Niederlieder: een ideaal geschenk! Boekenweekessay van uitgever Christoph Buchwald

Friedrich Hlawatsch         Die Niederlieder

P r o M o T I e

• Friedrich Hlawatsch is te boeken voor optredens

BoekeNweek 2016

DUITslaND



Christoph Buchwald (Tübingen, 1951) is naast J.M. 

Coetzee de tweede buitenlander die het onze koningin 

behaagde om een ridderorde uit te reiken. Beiden wer-

den onderscheiden voor hun inspanningen voor de Ne-

derlandse literatuur buiten de grenzen. John Coetzee 

vertaalde o.a. Marcellus emants, gerrit achterberg en 

Hans Faverey in het engels. Buchwald begon in de ja-

ren tachtig als eerste systematisch de Duitsers kennis 

te laten maken met de Nederlandse literatuur, omdat 

hij ervan overtuigd was dat ‘de buren in Nederland een 

boeiend andere, indrukwekkende literatuur’ had-

den. Zijn eerste uitgave in Duitsland was in 1986 De 

aanslag van Harry Mulisch. Daarna volgden vertalingen 

van onder anderen Margriet de Moor, anna enquist, 

Midas Dekkers, rascha Peper, a.F.Th. van der Heijden 

en erwin Mortier. In 2001 verhuisde hij naar Neder-

land en was medeoprichter van Uitgeverij Cossee, waar 

hij nieuw Duits talent introduceerde als sherko Fatah 

en kristine Bilkau, en literaire herontdekkingen als 

Hans Fallada en alfred andersch. 

Christoph Buchwald         gute Nacht, Freunde 

Het lezen van de Boekenweek-brochure gute Nacht, Freunde 

duurt iets langer dan de sigaret van reinhard Mey. Christoph 

Buchwald geeft een korte en compacte inleiding op vooraan-

staande Duitse boeken die op ieders nachtkastje horen. Boeken 

die een idee geven van de buren, van hun land, geschiedenis, 

mentaliteit en van de verschillen in onze kijk op de wereld. een 

belangrijk criterium is daarbij: het leesplezier. 

Cossee heeft een Nederlandse en een Duitse uitgever – eva 

Cossée en Christoph Buchwald –, dus wordt er automatisch 

veel naar Duitsland gekeken. Hedendaagse Duitse auteurs 

evenals klassiekers worden gelezen en getoetst aan de vraag: 

waar heeft de Nederlandse lezer iets aan, en wat verandert 

onze blik op de buren?

    Het panorama reikt van 1799 tot 2015, met onder meer: 

georg Forsters ontsteltenis over het veel te laat verbieden van 

de slavernij in Nederland (Het vuur nog geenszins gedoofd); 

wolfgang koeppens woedende roman over de jonge Bonds-

republiek Duitsland met weer de oude gezaghebbers (De 

dood in rome); Bernhard schlinks beroemde verhaal over 

Hanna, die kapo wordt om haar analfabetisme te verbergen 

(De voorlezer); Maxim leo’s familiegeschiedenis over drie 

generaties met hun uiterst verschillende dromen van de ddr 

(rode liefde); sherko Fatah’s actuele roman over een Iraakse 

vluchteling die in Berlijn ingehaald wordt door zijn verleden 

(we gaan als het donker wordt). 

    wij wensen u een interessante ontdekkingsreis. en let op, 

zoals Christoph Buchwalds grootmoeder altijd zei: ‘U wordt er 

niet dommer van!’

P r o M o T I e

• optredens in boekhandel, bibliotheek of leesclub

• Interviews in dag- en weekbladen

• Boekenweekthema ‘Duitsland’

• Handzaam essay als leidraad en achtergronden bij Boekenweek

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee world rights

essay

isbn 978 90 5936 654 1 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 64 blz.
€ 2,50 | verschijnt februari 2016
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Josepha Mendels was in 1986 de eerste win-
naar van de anna Bijns Prijs. Het betekende 
een bekroning van haar imposante oeuvre. Toch 
is haar werk lange tijd niet zichtbaar geweest 
voor de hedendaagse lezer. Met de heruitgave 
van haar sterkste roman, Je wist het toch, kan 
nu ook een nieuwe generatie kennismaken met 
een groot Nederlands literair talent. 

‘Josepha Mendels gaf haar ideeën over de onafhankelijke 
vrije vrouw schitterend gestalte, geestig en poëtisch. 
geen vrouw schreef boeiender over seksualiteit toen dat 
nog niet bon ton was.’ – De Tijd
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Josepha Mendels
Je wist het toch



Josepha Mendels (groningen, 1902 – eindhoven, 1995) 

groeide op in een orthodox-joods gezin. Ze werd gou-

vernante en begon te schrijven als journalist. In Je wist 

het toch, haar enige roman die zich tegen het decor 

van de Tweede wereldoorlog afspeelt, schrijft Mendels 

over een leven in ballingschap, waarvoor ze uit eigen 

ervaringen kon putten. Mendels verbleef zelf tijdens de 

oorlog in londen, waar ze terechtkwam na gevangen-

schap in spanje. sylvia Heimans geeft in haar biografie 

Josepha Mendels. Het eigenzinnige leven van een niet-

nette dame onder andere uitgebreide inzichten in de 

autobiografische achtergronden van Je wist het toch. 

Josepha Mendels          Je wist het toch 

De oorlog is alomtegenwoordig, onderduiken is tijdens de 

bezetting in Nederland anno 1943 levensgevaarlijk. Frans 

winter en Henriëtte Bas moeten vluchten. Ze leren elkaar 

kennen in londen. afgesneden van hun vaderland, volko-

men geïsoleerd, storten ze zich vol overgave in dit nieuwe 

leven. Maar ze weten vanaf het begin al dat hun liefde 

eindig moet zijn, omdat Frans na de oorlog terug zal keren 

naar zijn gezin in Holland. 

Is er wel een nieuw leven mogelijk, wanneer je voortdurend 

weet dat je geliefden thuis leven in oorlog? Het liefdes-

paar besluit van het vacuüm waarin ze zich nu begeven te 

genieten. als hun liefde tijdelijk is, als ze elkaar later nooit 

meer zullen zien, is er geen enkele reden om geheimen voor 

elkaar te hebben, of op je tenen te lopen. 

    Passend bij dit tijdelijke bestaan geven ze elkaar nieuwe 

namen en gaan voortaan als raderdier en kabouter door het 

leven. Zij stoort zich niet aan zijn affaires, hij leeft op door 

haar aanstekelijke eigenzinnigheid. Ze vinden een unieke 

vorm van samenleven: het is juist de eindigheid die hun 

verbond speciaal maakt. 

Josepha Mendels laat ons de bittere noodzaak van liefde in 

de moeilijkste tijden zien, en hoe een prille verliefdheid 

de redding kan betekenen van twee haast verloren zielen, 

afgesneden van hun vaderland en familie. Met scherpe ob-

servaties en prachtige bewoordingen combineert ze de harde 

realiteit van de oorlogsjaren in Nederland met de vrolijke 

Campertiaanse liefdesgeschiedenis in londen, ver van de 

gruwelijkheden – die desalniettemin toch in hun verhalen 

sluipen. Vluchten is onmogelijk. Zelfs als je ver weg bent. 

P r o M o T I e

• Herontdekking van Nederlands talent

• Verschijnt tegelijk met de biografie van sylvia Heimans

• Interviews en optredens van biografe en uitgever

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee world rights

roman

isbn 978 90 5936 655 8 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 18,95 | verschijnt maart 2016

e-isbn 978 90 5936 656 5 | ca. € 14,95 

‘Josepha Mendels voert de lezer een wereld binnen waar het vrouwelijke regel 
is. waarin de mannen voornamelijk verbazingwekkend zijn. De rollen zijn dus
omgedraaid.’ – Uit het juryrapport van de anna Bijns Prijs 1986 

‘literair mag over Je wist het toch veel goeds te zeggen zijn, zijn ware beteke-
nis ontleent het toch in de eerste plaats aan de menselijke accenten die de 
schrijfster aan haar relaas heeft weten te ontwoekeren. Dat Josepha Mendels in 
de passages (over de Jodenvervolging) zichzelf kan bedwingen, verdient dub-
bele lof.’ – simon Vestdijk, 1949
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op school was ze al een recalcitrant kind met de 
bijnaam ‘wilde Josje’, later een vrouw met lak aan 
de burgerlijke moraal. als auteur was ze al net zo 
autonoom, en werd ze geroemd om haar vrijge-
vochten vrouwelijke personages. Josepha Mendels. 
Het eigenzinnige leven van een niet-nette dame 
toont ons een bijzonder portret van een veelzijdige 
vrouw, een even bijzonder mens als uniek auteur. 

UITgeVerIJ Cossee 38

sylvia Heimans
Josepha Mendels

Het eigenzinnige leven van een niet-nette dame



sylvia Heimans (amsterdam, 1967) voltooide haar stu-

die algemene letteren aan de Universiteit Utrecht met 

een scriptie over rahel Varnhagen en Hannah arendt. 

Ze is redacteur in het hoger beroepsonderwijs. In 2013-

2014 was ze verbonden aan de radboud Universiteit 

Nijmegen, waar ze eind 2014 promoveerde op het leven 

van Josepha Mendels. 

sylvia Heimans          Josepha Mendels 

Josepha Mendels groeide aan het begin van de twintigste 

eeuw op in een orthodox-joods milieu, maar kon daar 

moeilijk aarden. Ze begon te schrijven naast haar werk als 

gouvernante, en vertrok op vierendertigjarige leeftijd naar 

Parijs, om het benauwde Nederland achter zich te laten.  

Na de Tweede wereldoorlog zou ze een gevierd auteur  

worden, bekroond maar ook verguisd. 

Mendels is een flamboyante persoonlijkheid, maar er schuilt 

ook een diepe, droevige geschiedenis achter haar vrijgevoch-

ten karakter. De moord op haar hele familie door de nazi’s 

wierp niet alleen een schaduw op haar succes, maar op haar 

hele leven. 

    Zeker is dat ze los is gekomen van haar orthodoxe jeugd. 

Na de oorlog was de jonge simon Vinkenoog haar minnaar 

en anna Blaman haar vriendin. Ze werd een bekend en ge-

lauwerd auteur door haar sterke, onafhankelijke vrouwelijke 

personages, en maakte er een punt van nergens bij te horen. 

Niet bij de joden, niet bij de feministen en niet bij de schrij-

vers: ‘De maatschappij schrijft mij niets voor. Ik doe alleen 

waar ik zin in heb. Ik zal sterven als een niet-nette dame.’

    wie is deze vrouw, die de verwachtingen van haar om-

geving overwon en haar eigen weg koos? Die alle normen 

tartte door als vijfenveertigjarige vrouw een van de eerste 

‘bewust ongehuwde moeders’ te worden, en die op haar 

tweeënzeventigste haar debuut als actrice maakte en schaars 

gekleed op het podium van een theater in Parijs stond? 

sylvia Heimans maakt de winst- en verliesrekening op van 

het leven van een eigenzinnige en onconventionele schrijf-

ster, die haar omgekomen familie op het toneel van de grote 

literatuur wist te brengen, en het liefst had gewild dat haar 

familieleden getuige konden zijn van haar succes.

P r o M o T I e

• Verschijnt tegelijkertijd met de roman Je wist het toch van Josepha Mendels

• Herontdekking van Nederlands vergeten talent

• Bijzonder portret van eerste anna Bijns Prijs-winnares

• Uniek tijdsbeeld van de twintigste eeuw

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee world rights

biografie

isbn 978 90 5936 657 2 | nur 321
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz.
ca. € 22,95 | verschijnt maart 2016

e-isbn 978 90 5936 658 9 | ca. € 16,95

sylvia Heimans kreeg als eerste toegang tot het privéarchief van Josepha  
Mendels en schetst op basis van jarenlang onderzoek een veelkleurig portret 
van een buitengewone vrouw. 

‘Mendels was een lichtend voorbeeld voor talrijke moderne vrouwen die na 
de seksuele revolutie worstelden met hun zelfbeeld en toekomstverwachtin-
gen. Hoe te ontsnappen aan het afschrikwekkende keurslijf van huwelijk en 
gezin? Hoe als geëmancipeerde vrouw je talenten te ontplooien, je autonomie 
te bevechten en toch een volledig leven te leiden, inclusief erotiek, liefde en 
eventueel moederschap?’ – elsbeth etty in schrijvende vrouwen
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De eerste volledige editie van leven? 

of Theater?, de indrukwekkende graphic 

novel avant la lettre van Charlotte salomon 

(1917-1943). 

oorspronkelijke titel leben? oder theater?
vertaald door judith herzberg

volledig in kleur

ontwerp margaret gray

isbn 978 90 5936 615 2 | nur 640
in linnen gebonden in luxe geschenkbox

28 x 28 cm | 820 blz.
€ 129,95 | reeds verschenen

oorspronkelijke titel charlotte

vertaald door marianne kaas

isbn 978 90 5936 613 8
nur 302| paperback

12,5 x 20 cm | 240 blz.
€ 19,95 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 614 5 | € 14,95

‘een overrompelend en wervelend werk. een aangrijpende ervaring.’    – Marjoleine de Vos in NrC Handelsblad

Het ongeëvenaarde kunstwerk van Charlotte salomon Intekenprijs tot 1 januari 2016: € 99,95

De aangrijpende roman Charlotte 

van Franse bestsellerauteur 

David Foenkinos, hét boek over het 

leven van Charlotte salomon.
in linnen gebonden in luxe geschenkbox



ook in 2017 verschijnt bij Uitgeverij Cossee De literaire 

kattenkalender. elke week wordt u getrakteerd op een 

prachtige foto van een kat, die een onlosmakelijk geheel 

vormt met de literaire fragmenten waarin Nederlandse en 

internationale auteurs de veelzijdige persoonlijkheid van 

de kat bezingen. want welk dier heeft ooit zoveel literaire 

complimenten gekregen als de kat? 

elisabeth de waal          Het verborgen stadspaleis  

ook deze winter zetten negen uitgeverijen hun bijzondere 

herontdekkingen in de spotlights tijdens de schwob klas-

siekenactie, die loopt van 15 januari t/m 11 maart. 

Bij Uitgeverij Cossee verscheen onlangs Het verborgen 

stadspaleis van elisabeth de waal. Haar kleinzoon edmund 

de waal schreef in De haas met ogen van barnsteen al over 

het leven van zijn grootmoeder. Haar nooit eerder gepu-

bliceerde roman Het verborgen stadspaleis is een terechte 

herontdekte klassieker!

elisabeth de waal (1899-1991) schetst de levens van de 

teruggekeerde ballingen die opnieuw hun weg proberen te 

vinden in het veranderende wenen. elke donderdag komen 

ze op uitnodiging van de zakenman Theophil kanakis naar 

zijn riante paleis: journalisten, acteurs, schrijvers en ge-

leerden. Men wil, na al die hongerjaren, genieten, drinken, 

praten, verliefd raken en vergeten. eindelijk kunnen ze 

weer vooruitkijken. Maar het vergeten is moeilijk.

roman

oorspronkelijke titel the exiles return

met een voorwoord van edmund de waal

vertaald door gerlof janzen

isbn 978 90 5936 625 1 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | 320 blz.
€ 21,95 | reeds verschenen 

e-isbn 978 90 5936 626 8 | € 14,95

2017 Uitgeverij Cossee

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

De literaire kattenkalender is al jaren onmisbaar 

voor steeds meer kattenliefhebbers en levert 

altijd positieve reacties op van boekhandelaren 

en kattenvrienden.

De literaire kattenkalender: het hele jaar door 

katten en literatuur, een cadeau voor iedere  

kattenliefhebber!

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 659 6 | nur 014 
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje 
24 x 32 cm | adviesprijs € 21,95 
verschijnt augustus 2016

schwob-activiteiten

• 17 januari: Feestelijke start van de winteractie van 

schwob met negen leesclubs in Utrecht. aansluitend 

een feest in samenwerking met het literatuurhuis in 

Utrecht. aanmelden kan op www.literatuurhuis.nl.

• 28 januari: Bijeenkomst over Het verborgen stads-

paleis in de oostenrijkse ambassade in Den Haag 

met medewerking van Victor de waal, de zoon van 

de auteur.



elleke Boehmer – op de veranda
lex Bohlmeijer – Calefax en de Caleidoscoop
Hans Fallada – In mijn vreemde land, midprice
David Foenkinos – Charlotte
anne Folkertsma – Hans Fallada. alles in mijn leven komt terecht in een boek
steven rosenfeld – Dansen om te overleven
Charlotte salomon – leven? of Theater?
Ida simons – een dwaze maagd, midprice
Ida simons – als water in de woestijn
elisabeth de waal – Het verborgen stadspaleis

Mark Boog – De rotonde
David grossman – De zonneprinses
wolfgang koeppen – De dood in rome

alfred andersch – De vader van een moordenaar
anoniem – een vrouw in Berlijn, midprice
kristine Bilkau – De gelukkigen

Christoph Buchwald – gute Nacht, Freunde. Duitsland in vijfentwintig boeken
sylvia Heimans – Josepha Mendels. Het eigenzinnige leven van een 
niet-nette dame
Josepha Mendels – Je wist het toch
lodewijk van oord – alles van waarde

adrien Bosc – Morgenvroeg in New York
andreas oosthoek – Vuurland
Zeruya shalev – Pijn 

De literaire kattenkalender 2017

zojuist 

verschenen 

 

januari

februari

maart 

april 

 

augustus

Uitgeverij Cossee Bestellijst Voorjaar 2016
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 
   

_____ 9789059366398 De vader van een moordenaar alfred andersch       ______  €16,95

_____ 9789059366428 De gelukkigen  kristine Bilkau       ______  €21,95

_____ 9789059366442 Pijn   Zeruya shalev       ______  €21,95

_____ 9789059366466 alles van waarde  lodewijk van oord       ______  €18,95

_____ 9789059366480 Morgenvroeg in New York  adrien Bosc        ______  €19,95

_____ 9789059366503 Vuurland   andreas oosthoek       ______  €19,95

_____ 9789059365278 De voorlezer, midprice  Bernhard schlink       ______  €7,50

_____ 9789059366527 een vrouw in Berlijn, midprice anoniem        ______  €10,00

_____ 9789059366558 Je wist het toch  Josepha Mendels       ______  €18,95

_____ 9789059366572 Josepha Mendels  sylvia Heimans       ______  €22,95

_____ 9789059366152 leven? of Theater?  Charlotte salomon       ______  €129,95

_____  9789059366138  Charlotte    David Foenkinos       ______   €19,95

_____ 9789059366251 Het verborgen stadspaleis  elisabeth de waal       ______  €21,95

cossee cadeau
_____ 9789059366596 De literaire kattenkalender 2017         ______  €21,95

_____ 8715143500714 Die Niederlieder          ______  €14,95

_____ 9789059366541 gute Nacht, Freunde, set 10 exemplaren Christoph Buchwald       ______  à €2,50 

recent verschenen
_____  9789059366213  op de veranda  elleke Boehmer        ______   €21,95

_____  9789059366312  Calefax en de Caleidoscoop  lex Bohlmeijer       ______   €30,00

_____  9789059366275  De rotonde    Mark Boog         ______   €19,95

_____  9789059364509  In mijn vreemde land, midprice  Hans Fallada        ______   €12,50

_____  9789059366299  Hans Fallada   anne Folkertsma        ______   €29,95

_____  9789059366183  De zonneprinses   David grossman        ______   €14,95

_____  9789059366053  en de akker is de wereld  Dola de Jong        ______   €21,95

_____  9789059366237  De dood in rome   wolfgang koeppen       ______   €21,95

_____  9789059365230  albrecht en wij  lodewijk van oord       ______   €18,95

_____  9789059365698  Het relaas van solle   andreas oosthoek       ______   €19,95

_____  9789059366190  Dansen om te overleven   steven rosenfeld        ______   €22,95

_____  9789059366169  als water in de woestijn   Ida simons         ______   €19,95

_____  9789059365049  een dwaze maagd, midprice Ida simons         ______   €12,50

stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: kerkstraat 361, 1017 Hw amsterdam. Fax 020-5289912

Contact boekhandels: Nienke Timmers en Marjolein van Doorn, timmers@cossee.com

Contact pers: eva Bouman, bouman@cossee.com

Verschijningskalender
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Fax +31 (0)20 528 99 12
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www.cossee.com

Distributie Nederland
Centraal Boekhuis, Culemborg

Vertegenwoordiging Nederland
Nienke Timmers en  
Marjolein van Doorn
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Verkoop & promotie  
& distributie België
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‘De oorlog woedde voort en ik zat daar aan zee en 
keek diep in de harten van de mensen. Ik was mijn 
moeder, mijn grootmoeder, ja alle personen die 
voorkomen in mijn stuk was ik zelf. Alle wegen leerde 
ik gaan en ik werd mezelf.’
– Charlotte Salomon
 
‘Dit is mijn leven’, zou Charlotte Salomon (Berlijn 
1917 – Auschwitz 1943) gezegd hebben op het 
moment dat ze haar dokter in Villefranche-sur-
Mer een grote stapel gouaches en tekstbladen 
overhandigde enkele maanden voor haar deportatie. 
Ze was toen vijfentwintig jaar. Het was het resultaat 
van maandenlang rusteloos werken in een kleine 
pensionkamer in Zuid-Frankrijk, waar zij vanuit 
Berlijn naartoe was gevlucht.
Haar boek is een graphic novel avant la lettre, een 
tijdloos meesterwerk, dat nu voor het eerst in zijn 
geheel wordt gepubliceerd met alle gouaches, 
transparante bladen en de enkele jaren geleden 
opgedoken ontbrekende pagina’s, die een brief 
bevatten die onlosmakelijk bij dit kunstwerk hoort.
 
Vertaling Judith Herzberg.

Met een nawoord van Niña Weijers. 
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