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Lukas Bärfuss
Honderd dagen

David Hohl werkt als ontwikkelingssamenwerker 
in rwanda. Wanneer rebellen de regering willen 
afzetten, vluchten zijn collega’s het land uit. Hohl, 
verliefd op de dochter van een regeringsambtenaar, 
besluit achter te blijven. Al snel beseft hij zijn fout, 
en moet hij zich staande houden met enkel zijn goe-
de bedoelingen en een teveel aan idealen. 

2 UITGEVERIJ COSSEE 

De gelukkigen van kristine Bilkau in DWDD
De debuutroman van de Duitse auteur Kristine Bilkau, De gelukkigen, werd kort 

voor de Boekenweek getipt door het boekenpanel van De Wereld Draait Door. Loven-

de recensies verschenen onder meer in Nrc Handelsblad, de volkskrant, trouw, De 
groene Amsterdammer en Het Parool. De roman beleefde direct een tweede en der-

de druk. op 8 mei zal Kristine Bilkau te gast zijn in het tv-programma vpro Boeken.

neDerlanDse WerelDprimeur

stop De persen!  
De nieuWe roman van noBelprijs
Winnaar j.m. Coetzee, De sChooljaren 
van jezus, versChijnt in augustus 
2016. houD De separate aanBieDings
BroChure in De gaten!

roman

oorspronkelijke titel the schooldays of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 685 5 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 686 2 | ca. € 14,95
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gute Nacht, Freunde, waarin uitgever christoph Buchwald 

vijfentwintig Duitse boeken aanraadt, werd een ongekend 

succes. Buchwald werd door Wim Brands geïnterviewd  

tijdens vpro Boeken en zal het hele jaar op boekhandels-

tournee door Nederland reizen.

‘Het boek van deze bevlogen uitgever heeft veel weg van 

een intellectuele vitaminekuur,’ schreef De Morgen (****)

Christoph BuChWalD nu ook suCCesvol auteur

n i e u w s



Lukas Bärfuss (thun, Zwitserland, 1971) was tabaksplanter, 

tuinman en boekhandelaar en woont en werkt in Zürich. 

Hij publiceerde in 2000 zijn eerste toneelstuk en is inmid-

dels een van de meest succesvolle Duitstalige toneelschrij-

vers. Zijn meer dan twintig stukken worden over de hele 

wereld gespeeld. Zijn debuutroman Honderd dagen werd 

een internationale bestseller, de roman is in zeventien 

talen vertaald. ook zijn tweede roman Koala (2014) werd 

een groot succes. 

Honderd dagen is in zeventien talen vertaald. Lukas Bärfuss ontving onder andere de:

Mülheimer toneelprijs (2005)

Anna-seghers-Prijs (2008)

Mara-cassens-Prijs (2008)

schillerpreis der schweizerischen schillerstiftung (2009)

erich-Maria-remarque-vredesprijs (2009)

Hans-Fallada-Prijs (2010)

cultuurprijs Berner oberland (2011)

Berliner Literaturprijs (2013)

solothurner Literaturprijs (2014)

thuner cultuurprijs (2014)

Literatuurprijs van Zwitserland (2014)

Nicolas-Born-Prijs (2015)

Lukas Bärfuss          Honderd dagen

Kigali, 1994. De hel breekt los in rwanda. Het lijkt een 

chaos, gewelddadig en moordzuchtig, maar deze hel is 

zorgvuldig georkestreerd door een corrupt regime. ontwik-

kelingssamenwerker David Hohl draait de deur achter zich 

op slot en sluipt de tuin in om zich achter de generator te 

verstoppen, waar zijn collega’s hem niet zullen vinden. 

Hij neemt het besluit in een fractie van een seconde. Hij 

wil hier blijven, in plaats van een laffe aftocht te blazen en 

het oorlogsgebied per evacuatievlucht te verlaten. Missie 

gefaald; laat ze maar verrotten. Hij wil bovendien in de 

buurt blijven van zijn lief Agathe, dochter van een lokale 

ambtenaar. Maar hij was oprecht verbaasd om te zien dat 

zelfs zijn leidinggevende een paar goede, duurzame laarzen 

had klaarstaan voor het geval dat ze plotseling moesten 

vluchten – was hij dan de enige die geloofde in hun werk?

    Nu, na zijn eerste dag alleen, beseft hij de omvang van 

zijn misstap. Agathe is spoorloos, en de komende honderd 

dagen zal zijn lot in de handen liggen van de moordende, 

plunderende rebellen die Hohl in leven houden door hem 

voedsel en bescherming te bieden.

    Honderd dagen toont ons een verwoest en beeldschoon 

land, en de worstelingen van een goedbedoelende man die 

onder dreigt te gaan aan een overvloed van idealen en zich 

plotseling medeplichtig ziet aan een humanitaire catastrofe. 

een nietsontziend portret van een continent dat op eigen 

benen tracht te staan, maar afhankelijk wordt gehouden 

door corrupte leiders enerzijds en welvarende, welwillende 

westerse landen anderzijds. Beklemmend en in precieze, ob-

serverende taal roept Lukas Bärfuss het beste van de literaire 

werelden van Dave eggers en j.M. coetzee op. 

P r o M o t i e

• Auteursbezoek

• optredens op diverse (literaire) podia

• interviews en besprekingen in dag- en weekbladen

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel hundert tage

vertaald door marcel misset

isbn 978 90 5936 663 3 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.  
ca. € 19,95 | verschijnt juni 2016

e-isbn 978 90 5936 664 0 | ca. € 14,95

‘Honderd dagen springt onmiddellijk in het oog als een noodzakelijk boek.’  
– Frankfurter Allgemeine Zeitung
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vrouwkje tuinman verbindt als geen ander de 
komische aspecten van het leven met de – harde – 
realiteit. Afscheidstournee vertelt over leven, dood 
en nalatenschap van de geroemde en verguisde 
vioolvirtuoos Nicolò Paganini. Na diens dood draagt 
Achille zijn vader de rest van zijn leven met zich 
mee – letterlijk en figuurlijk, want de kerk staat 
een begrafenis van de ‘violist des duivels’ niet toe.

vrouwkje tuinman
Afscheidstournee

oostende, 1936. een zomervakantie, waarna niemand meer 

naar zijn ‘gewone leven’ terug kan keren. Het is de laatste 

ontmoeting in vrijheid van stefan Zweig, joseph roth en 

irmgard Keun. eén laatste kans om het leven te vieren, terwijl 

hun boeken in Duitsland verboden zijn en verbrand worden. 

uitgeverij cossee 6

‘Meer dan voortreffelijk.’ – De Morgen ****

‘een fascinerend verhaal over een beslissend 
moment in de Duitse literaire geschiedenis. 
Weidermann heeft roth en Zweig op hun laat-
ste ontspannen moment betrapt, en wat een 
liefde voor die schrijvers en hun werk betoont 
hij!’ – trouw

roman

oorspronkelijke titel ostende 1936.  
sommer der freundschaft

vertaald door els snick

isbn 978 90 5936 681 7 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 160 blz. 
ca. € 12,50 | verschijnt juni 2016

e-isbn 978 90 5936 608 4 | € 4,95

volker Weidermann           Zomer van de vriendschap 
      oostende, 1936

volker Weidermann (Darmstadt, 1969) werkt als literatuur-

criticus en redacteur voor de Frankfurter Allgemeine 

sonntagszeitung. Hij is de opvolger van Marcel reich-

ranicki in een nieuwe reeks van het Duitse toonaangevende 

literatuur programma Das literarische Quartett. Zomer van  

de vriendschap is niet meer weg te denken uit de Duitse 

bestsellerlijsten en is in verschillende talen vertaald.

P r o M o t i e

• Actueel onderwerp door herontdekking irmgard Keun,  

    joseph roth en stefan Zweig

• christoph Buchwald treedt op tijdens ‘exil-festival’ in  

    oostende op 2-3 juli, georganiseerd door Lebowski Publishers

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

€12,50



vrouwkje tuinman (’s-Hertogenbosch, 1974) schrijft 

artikelen, columns en recensies voor onder meer trouw, 

opzij en het concertgebouw. Ze werd genomineerd voor 

de Debutantenprijs en de selexyz Debuutprijs, en ont-

ving de Halewijnprijs voor haar gehele oeuvre. in 2014 

verscheen haar vijfde dichtbundel, sanatorium. eerder 

publiceerde ze de romans grote acht (2005) en Buur-

vrouw (2008). Haar meest recente roman, De rouwclub 

(2013), werd lovend ontvangen en genomineerd voor de 

Libris Literatuur Prijs. Haar werk werd vertaald in het 

engels en Duits, en ze treedt ook over de landsgrenzen 

regelmatig op.

vrouwkje tuinman          Afscheidstournee

Als de vioolvirtuoos Nicolò Paganini overlijdt, laat hij 

een zoon van bijna vijftien achter, een flinke erfenis, een 

bijzondere collectie instrumenten – en zijn lichaam. De 

jonge Achille Paganini krijgt geen toestemming zijn vader, 

verketterd als ‘duivelkunstenaar’, te begraven. Aan zijn 

onconventionele kindertijd, waarin hij continu op reis was 

met zijn alleenstaande vader, komt een einde. op eigen 

benen staan en eigen keuzes maken blijkt niet eenvoudig, 

al helemaal omdat Achille verhuizing na verhuizing de kist 

van zijn vader met zich mee moet slepen.

Was zijn vader echt zo slecht? of verdient hij het eerherstel 

waar Achille zo naar verlangt? in de ruim halve eeuw die 

verstrijkt, blijft Achille standvastig strijden voor een goede 

afloop. ook het leven van zijn vrouw en kinderen staat voor 

een groot deel in het teken van de legendarische man die 

in hun tuin ligt. 

    Het bitterzoete Afscheidstournee schetst op haast 

speelse wijze de diepste connecties die er tussen mensen 

kunnen bestaan. Het wonderlijke verhaal van de Paganini’s 

vertelt over trouw, familiebanden, toewijding, geloof en 

ongeloof, eerzucht en de keerzijde daarvan. Bovenal stelt 

Afscheidstournee de vraag de vraag hoe je verder leeft 

zonder afscheid te kunnen nemen.

P r o M o t i e

• optredens op festivals en literaire podia in binnen- en buitenland

• interviews en besprekingen in dag- en weekbladen

• Feestelijk muzikale, literaire avond rondom Afscheidstournee in tivolivredenburg, utrecht

• Beeldmateriaal beschikbaar voor pers en etalages

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• cossee World rights

www.vrouwkje.com

roman

isbn 978 90 5936 682 4 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.  
ca. € 18,95 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 683 1 | ca. € 14,95

‘een knappe afwisseling van ironie en empathie. tuinman raakt aan iets dat 
verder reikt dan de gebruikelijke wegen van het menselijk verdriet.’ – Nrc 
Handelsblad over De rouwclub

‘Niemand kan zo schrijven over 
vergankelijkheid en einde als vrouwkje 
tuinman.’ – vPro Nooit Meer slapen

‘vrouwkje tuinman is een bijzonder innemende terughoudende schrijfster.’  
– trouw
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Aleksandr skorobogatov (grodno, 1963) woont en 

werkt sinds de jaren negentig in Antwerpen. Hij 

studeerde in Minsk, Parijs en Moskou. op zijn acht-

tiende besloot hij zich volledig aan zijn schrijver-

schap te wijden, maar in het late sovjettijdperk had 

Wit-rusland maar één (staats)uitgeverij en één literair 

tijdschrift. De redacteur liet hem weten dat zijn 

teksten te ‘anders’ waren, ideologisch onacceptabel en 

politiek incorrect. Zijn spraakmakende debuutroman 

sergeant Bertrand (1991) is inmiddels uitgegroeid tot 

een klassieker en bereikte wereldwijd een miljoenen-

publiek. in 2015 verscheen zijn roman Portret van een 

onbekend meisje, een boek dat lyrisch besproken werd 

en op diverse eindejaarslijstjes verscheen als een van 

de beste romans van het jaar.

Aleksandr skorobogatov          sergeant Bertrand

Nikolaj en vera zitten ’s avonds thuis, hij aan de wodka, 

zij aan de thee, wanneer er op de deur wordt geklopt. vera 

doet open – Nikolaj luistert aandachtig mee vanuit zijn 

luie stoel. er staat een man voor de deur, hoort hij, ‘ser-

geant Bertrand’. Maar waarom fluisteren ze ineens? 

Zodra Nikolaj zichzelf dit afvraagt, ontstaat er een klein 

barstje in het wederzijdse vertrouwen van het echtpaar. De 

twijfel sluipt naar binnen door de openstaande deur, neemt 

bezit van Nikolaj en transformeert hem langzaam maar 

zeker tot één brok jaloezie.

    Daar kon je op wachten, met zo’n beeldschone vrouw, 

vera, die avond na avond het toneel betreedt om aanbeden 

te worden door theaterbezoekers. Hij begint haar te volgen, 

te bespioneren, hoort geruchten over de losbandigheid die 

zo aan de toneelwereld kleeft, ziet in elke man een minnaar 

en raakt langzaam verstrikt in zijn hersenspinsels. 

    Met Nikolaj raken ook wij steeds verder weg van een 

eenvoudige, eenduidige werkelijkheid. Wat is waar, en wat 

verzinnen we voor onszelf? Hoe gaan we om met aspecten 

van het leven die ons minder bevallen? en wat als we ons 

niet meer bewust zijn van onze eigen fabricaties? sergeant 

Bertrand weeft een ingenieus web van intriges en illusies 

dat ons aan onze leesstoel gekluisterd houdt tot we volledig 

in het hoofd van Nikolaj zitten, en ons met hem afvragen: 

wie was toch die man voor de deur, die sergeant Bertrand? 

P r o M o t i e

• optredens op diverse (literaire) podia in Nederland en vlaanderen (voertaal Nederlands)

• Auteur bekend van saint Amour 2016 (Behoud de Begeerte)

• Herziene vertaling van tijdloze debuutroman

• interviews en besprekingen in dag- en weekbladen

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• cossee World rights

www.skorobogatov.com

roman

oorspronkelijke titel Сержант Бертран

vertaald door rosemie vermeulen

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

ca. 128 blz. | ca. € 14,95 
verschijnt mei 2016

e-isbn 978 90 5936 668 8 | ca. € 9,95

‘Met deze prachtige, tragische roman heeft skorobogatov zijn plek in de 
grootse russische traditie verdiend.’ – Le Figaro

‘Personages en thematiek van sergeant Bertrand zijn onmiskenbaar verwant met die van 
Dostojevski. Met deze vergelijking wil ik alleen maar wijzen op de rijkdom van de roman en 
geenszins afbreuk doen aan skorobogatovs eigenheid. ik las sergeant Bertrand in één ruk 
uit, en het bleef me ook achteraf in zijn greep houden.’ – Nrc Handelsblad
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Len Howard (1894-1973) bracht de tweede helft van 
haar leven door in een klein, afgelegen huisje op 
het engelse platteland. Daar schreef ze twee inter-
nationale bestsellers over de mezen, roodborsten, 
mussen en andere vogels in en rond haar huis. voor 
wie er anno 2016 langsloopt, doet enkel het naam-
bordje ‘Bird cottage’ nog denken aan haar wonder-
lijke levensverhaal. 

uitgeverij cossee 12

eva Meijer
Het vogelhuis

‘een bloedmooie roman met een magnifiek volgehouden, bijna gelaten,  
melancholieke toon. Lezen dat boek!’ – charlotte Mutsaers over Dagpauwoog



eva Meijer (Hoorn, 1980) is beeldend kunstenaar, 

filosoof, schrijver en singer-songwriter. Ze publiceerde 

eerder korte verhalen en poëzie in literaire tijdschrif-

ten als De revisor en tirade. Haar debuutroman 

Het schuwste dier (2011) werd genomineerd voor de 

Academica Literatuurprijs, de gouden Boekenuil en 

de vrouw&Proza Debuutprijs. in 2013 verscheen haar 

veelgeprezen roman Dagpauwoog. Ze promoveert 

momenteel aan de universiteit van Amsterdam op een 

onderzoek naar de politieke stem van dieren. Begin 

2016 verscheen Dierentalen, waarin ze talen van dieren 

bespreekt, en de vraag wat taal eigenlijk is.

eva Meijer          Het vogelhuis

Het raam van het vogelhuis stond altijd open, de koolmezen 

en mussen waren vrij om te komen en te gaan en landden 

op de typemachine van Len Howard zodra ze ging zitten 

om haar ervaringen met de dieren op te schrijven. Hoewel 

ze van huis uit geen bioloog was, was ze een pionier op het 

gebied van onderzoek naar dieren: ze bestudeerde de vogels 

op basis van vertrouwen en vrijheid, en observeerde hun 

karakters, eigenaardigheden en gewoontes. en intussen 

groeiden de wederzijdse waardering en vriendschap. 

Howard wist als meisje al dat ze niet in haar geboortedorp 

in sussex zou blijven. De soirées en romantische intriges 

van het gegoede landleven aan het begin van de vorige eeuw 

stelden haar steeds weer teleur. Bij de dirigent Malcolm 

sargent begon ze haar carrière als violiste, die ze afbrak 

om naar Ditchling in Zuid-engeland te vertrekken. Hier 

bouwde ze een bijzondere band op met de vele vogels in en 

rond haar cottage. Koolmezen sliepen in huisjes boven de 

rand van de deur en speelden tikkertje rond de lamp, of ge-

bruikten haar kussens als glijbanen. Haar muzikale gehoor 

stelde haar bovendien in staat de vele nuances in hun talen 

te horen – als ze de postbode en bezoekers tenminste op 

afstand wist te houden. 

    Wat dreef Howard tot het radicale omgooien van haar 

leven, tot het kiezen voor een leven buiten de gebaande pa-

den? Wat zeggen de levensverhalen van koolmezen ons over 

de mensenwereld? en is het mogelijk om je te ontworstelen 

aan de verwachtingen van anderen? eva Meijer stuitte als 

filosoof op het onderzoek van Howard, dat onterecht in de 

vergetelheid is geraakt. Het vogelhuis draait om muziek en 

vogelzang, mensenmanieren en koolmeesconventies, en 

uiteindelijk om wat het betekent om ergens thuis te horen.

P r o M o t i e

• gebaseerd op het leven van gwendolen (Len) Howard (1894-1973)

• Zomerse etalagewedstrijd, vraag naar voorwaarden bij Nienke timmers

• etalagemateriaal (posters, papieren vogelhuisjes) beschikbaar

• Bijzonder beeld- en achtergrondmateriaal voor pers 

• Boekhandelstournee, geef u nu op via Nienke timmers

• Beschikbaar voor lezingen op het gebied van literatuur, filosofie en communicatie tussen mens en dier

• interviews in dag- en weekbladen

• social mediacampagne

• Feestelijke presentatie

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• cossee World rights

www.evameijer.nl

roman

isbn 978 90 5936 669 5 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz. 
ca. € 18,95 | verschijnt mei 2016

e-isbn 978 90 5936 670 1 | ca. € 14,95

‘Mooie overpeinzingen over het leven van mens en dier, een wonderlijke, 
sfeervolle, en bij vlagen aangrijpende avonturenroman.’ – Nrc Handelsblad 
over Dagpauwoog

‘een subtiele tot denken stemmende, 
wat excentrieke karakterstudie 
van de mens, die behoedzaam wikt en 
weegt, en dan toch zijn grip verliest.’ 
– trouw over Dagpauwoog 
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Navid Kermani (siegen, 1967), zoon van iraanse 

immigranten, is schrijver, journalist en hoogleraar 

oriëntalistiek. in 2015 werd hij met de vredesprijs van 

de Duitse Boekhandel onderscheiden, een prijs die 

de latere Nobelprijswinnaars svetlana Aleksijevitsj en 

orham Pamuk ook ontvingen. volgens het juryrapport 

heeft Kermani zich in zijn werk voorbeeldig en altijd 

kritisch ingezet voor de waarde van het individu en het 

respect voor verschillende culturen en religies. ver van 

alle politieke clichés en in een boeiende stijl herin-

neren zijn reportages aan het werk van grootheden als 

Martha gelhorn, joris Luyendijk en Bruce chatwin. 

in het najaar van 2016 verschijnt ook de vertaling van 

Kermani’s bestseller verbazing vol ongeloof, interpre-

taties van meesterwerken uit de christelijke kunst-

geschiedenis, van caravaggio tot jheronimus Bosch, 

vanuit het perspectief van een moslim. 

Navid Kermani          overvallen door de werkelijkheid
             Met de vluchtelingenstroom mee door europa

te voet, in bussen, in gevangenistransporten of per trein 

trekt een eindeloze stoet vluchtelingen van het griekse 

eiland Lesbos naar het noorden. Navid Kermani, beroemd 

om zijn reportages uit crisisgebieden, volgde de talloze 

vluchtelingen uit het Midden-oosten en reisde mee op de 

‘Balkanroute’. 

op Lesbos sprak hij met jonge Afghanen, net uit zee gered, 

over hun cultuurschok. in izmir praatte hij als ‘iraanse 

vluchteling’ met professionele mensensmokkelaars over 

hun verdienmodel, in Ankara met imams die zich niet 

verantwoordelijk voelen. in Hongarije praatte hij met een 

rechts-radicale minister over het dichtgooien van de gren-

zen en in Keulen met een radeloze christendemocraat.

    Kermani geeft ons in zijn reisverslag met de meest 

verrassende details inzicht in welke conflicten de mensen 

drijven en verdrijven, hoe europa op de vluchtelingen rea-

geert en welke angsten en welke hoop de mensen in beide 

groepen delen. in overvallen door de werkelijkheid vertelt 

hij over ontmoetingen en levensverhalen die ons lang 

bijblijven, maar formuleert hij ook inzichten die voor het 

(zeker nog lang voortdurende) debat over de vluchtelingen 

en oorlog en vrede van onschatbare waarde zijn. sinds het 

verschijnen in Duitsland staat overvallen door de werkelijk-

heid hoog op de bestsellerlijsten. 
P r o M o t i e

• Met beeldmateriaal van Magnum-fotograaf Moises saman

• Blijvend actueel onderwerp 

• interviews en besprekingen in media

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

essay/reportage

met foto’s van magnum-fotograaf moises 
saman

oorspronkelijke titel einbruch der wirklich-
keit. auf dem flüchtlingstrek durch europa

vertaald door gerrit bussink

isbn 978 90 5936 671 8 | nur 323
paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz. 
ca. € 9,95 | verschijnt mei 2016

e-isbn 978 90 5936 672 5 | ca.€ 4,95

‘Dit is niet het zoveelste goedbedoelde boek over “de vluchtelingencrisis”. 
Kermani houdt niets achter, anders dan vele journalisten die de werkelijkheid 
verwijten dat ze anders is dan gewenst of gedacht.’ – Frankfurter rundschau

‘een indrukwekkend medicijn tegen alle opwinding in de media. Navid  
Kermani laat zien hoe een serieus debat over migratie eruit zou kunnen zien.’   
– Deutschlandradio
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iedereen heeft wel van Lucifer of gijsbrecht van  
Aemstel gehoord, en anders wel van het Amsterdamse 
vondelpark of een van de vele vondelstraten die Neder-
land rijk is. joost van den vondel (1587-1679) wordt met 
recht de ‘prins der dichters’ genoemd. Niet eerder werd 
zijn levensverhaal zo fonkelend en energiek verteld als 
in ik, vondel, de roman waarin Hans croiset zich op 
meesterlijke wijze verplaatst in wereld en wandel van 
‘de Nederlandse shakespeare’.

‘ik heb ik, vondel ademloos en vol bewondering uitge-
lezen. De taal is soepel en vindingrijk, het is warm en 
levensecht. De worsteling van een man op de drempel 
van de dood met zijn god en zijn godsbeeld is heel 
navoelbaar, wanhopig soms, dan weer berustend en een 
beetje familiair, zoals je in een lang huwelijk altijd wat 
rituele ruzietjes hebt. ik, vondel heeft me ontroerd en 
overtuigd.’ – Nelleke Noordervliet

uitgeverij cossee 18

Hans croiset
ik, vondel



Hans croiset (Amsterdam, 1935) begon op vijfenze-

ventigjarige leeftijd een tweede carrière als schrijver 

met zijn memoires Badhuisweg (cossee 2010). Zijn 

eerste roman, Lucifer onder de Linden (cossee 2011, 

ook in Duitse vertaling verschenen), werd gevolgd 

door de roman Lente in Praag (cossee 2013). croiset 

speelt vanaf zijn zeventiende toneel en werd diverse 

malen bekroond, onder andere met de oeuvre Prijs, de 

Louis d’or en de Drielanden vondelprijs. Als regisseur 

bracht croiset twaalf stukken van vondel op de plan-

ken, en leerde zo diens werk van binnenuit kennen. 

Hans croiset          ik, vondel

Anno 2016 bestaan er negentien (!) biografieën over de 

canonieke dichter en toneelschrijver joost van den vondel. 

Hans croiset voegt daar geen twintigste aan toe; zijn 

roman ik, vondel is de autobiografie van de oude vondel 

zélf. van de eerste tot de laatste bladzijde voert vondel het 

woord, aan de vooravond van het einde van zijn leven. 

en wat een leven heeft hij achter de rug! Hij was de beli-

chaming van de gouden eeuw. De Nederlandse welvaart 

bloeide als nooit tevoren, en er waren nieuwe morele kom-

passen nodig. in de geest van oldenbarnevelt streed vondel 

voor een ‘passief gezag’ en voor burgerlijke vrijheid, waar 

hij zowel vrienden als vijanden mee maakte. Hij leed onder 

de dood van al zijn kinderen en bleef uiteindelijk alleen 

achter op tweeënnegentigjarige leeftijd. 

    Bewondering, maar ook diepe vernedering, hij maakte 

alles mee. Hij bracht de moed niet op zijn grote liefde ten 

huwelijk te vragen, zozeer voelde hij zich gebonden aan 

de belofte van trouw aan zijn overleden echtgenote. en hij 

oogstte spot en maakte vijanden, toen hij twijfels uitte aan 

de straffende god van het calvinisme. 

    Hans croiset regisseerde en speelde in vele stukken van 

vondel en nam zich al lang geleden voor om dieper in de 

ziel van de geliefde en verguisde schrijver te kruipen. in 

zijn meeslepende roman laat hij vondel, die niet univer-

sitair geschoold is maar tóch aan de basis van onze taal 

en literatuur heeft gestaan, naar woorden zoeken om zijn 

twijfels, zijn tijd en zijn wereld vorm te geven. ik, vondel 

is een uniek tijdsbeeld van de gouden eeuw, en een portret 

van een man die in zijn bewogen leven precies met dezelfde 

vragen worstelde als jij en ik. 

P r o M o t i e

• Herwaardering van een van de grootste schrijvers uit de Nederlandse geschiedenis

• Auteur beschikbaar voor vondel-voordrachten

• Boekhandelstournee

• Feestelijke presentatie

• interviews in dag- en weekbladen

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers 

• cossee World rights

roman

isbn 978 90 5936 673 2 | nur 301
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 288 blz.  
ca. € 24,95 | verschijnt juni 2016

e-isbn 978 90 5936 674 9 | ca. € 14,95

‘ik, vondel heeft me ontroerd en overtuigd.’ – Nelleke Noordervliet

‘vondel moet weer tot leven worden 
gewekt.’ – de volkskrant, januari 2016
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David grossman          De stem van tamar 
       Midprice

een hond – een hond sleurt een jongen mee door de 

drukke binnenstad van jeruzalem. De jongen kent de hond 

niet, hij heeft alleen van hogerhand de opdracht gekregen 

hem bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen, al heeft 

hij geen idee wie dat is. De hond neemt vanaf de kennel 

het initiatief en behoudt het tot het eind. Hij ontketent een 

serie avonturen die de lezer van De stem van tamar in een 

adembenemend tempo meevoert.

‘David grossman heeft onvergetelijke 
figuren gecreëerd. tamar overtreft hen 
allen.’ – Ha’aretz

roman

oorspronkelijke titel mischehu laruz ito

vertaald door h. man

isbn 978 90 5936 684 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 416 blz.  
ca. € 12,50 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 557 5 | ca. € 9,95
 

ook verkrijgbaar
als e-book

‘De combinatie van tamars eenzaamheid, kwetsbaarheid en vastberadenheid zal 
weinig lezers onberoerd laten. een boek als een bloem waarvan je de wat stugge 
blaadjes moet openvouwen om een stralend hart te vinden.’ – Nrc Handelsblad

P r o M o t i e

• Nieuwe midprice-editie

• Auteursbezoek i.v.m. David grossman-festival

• Klassieker voor jong en oud

• interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

van 22-25 september 2016 is David grossman  de eregast van het sPot oN Podium Festival

Het werk van David grossman inspireerde tot vele films en toneel-
stukken. in september bezoekt de auteur Nederland het sPot oN 
Podium Festival, waar hij eregast zal zijn. 

Het israëlische theaterfestival sPot oN toont ons de mooiste aspecten van 
de israëlische cultuur, door beroemde theatergezelschappen naar Nederland 
te halen en samenwerkingen tussen Nederlandse en israëlische theaterma-
kers tot stand te brengen. 

tijdens het festival worden er drie voorstellingen op de planken gebracht die 
gebaseerd zijn op het werk van grossman. er zullen films en verfilmingen 
worden vertoond, debatten georganiseerd, masterclasses en workshops ge-
geven en er zullen evenementen zijn voor lezers, schrijvers, theatermakers, 
en voor een breed publiek. David grossman zal bij veel evenementen zelf 
aanwezig zijn. 

sPot oN werkt samen met onder meer de stadsschouwburg Amsterdam, 
toneelgroep Amsterdam, Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten,  
De Nachtgasten, De tekstsmederij en de oBA Amsterdam. 

uitgeverij cossee 22

Het sPot oN Podium Festival vindt plaats van 22 tot  
25 september 2016 op verschillende locaties in Nederland en 

vlaanderen. Kijk op www.spotonisrael.com voor meer informatie. 

€12,50



David grossman (jeruzalem, 1954) brak internationaal 

door met zijn roman Zie: liefde (1990). Zijn werk 

omvat behalve essays, kinderboeken en een toneelstuk 

voornamelijk romans, waaronder Het zigzagkind 

(1996, verfilmd in 2013), 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). uit de tijd vallen (2011) werd al enkele malen 

voor toneel bewerkt. Hij won diverse literaire prijzen, 

waaronder de Prix Médicis Étranger, de vredesprijs 

van de Duitse Boekhandel en de geschwister scholl-

Preis. op 5 mei 2015 maakte hij grote indruk met de 

nationale vrijheidslezing in vlissingen. Zijn meest 

recente roman Komt een paard de kroeg binnen (2015) 

werd wereldwijd jubelend ontvangen. 

David grossman  Leven en schrijven in tijden van oorlog

David grossman is een van de meest gelezen israëlische 

schrijvers. Niet alleen vanwege zijn magistrale romans, 

zoals Komt een paard de kroeg binnen en een vrouw op de 
vlucht voor een bericht, of zijn cross-overromans als De 
stem van tamar of Het zigzagkind, maar ook vanwege zijn 

politieke essays. Die worden vaak door de grote inter-

nationale kranten, van the guardian tot de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung en van La repubblica tot De standaard 
in opdracht gegeven en zijn – in het geval van grossman – 

vaak de meest gelezen stukken van die krant.

Anders dan in vroegere politieke studies over israël en 

Palestina onderzoekt David grossman in Leven en schrijven 
in tijden van oorlog een aantal meer fundamentele vragen: 

    Wat zijn – als gevolg van de inmiddels vijf generaties 

voortdurende spanningen en oorlogen – de zichtbare en 

onzichtbare veranderingen in verstand, hart en ziel van de 

vijandige buren? Hoe ver hebben de twee volkeren, door ‘de 

situatie’ het wantrouwen, dubbele agenda’s en haat, zich 

van hun eigen idealen en ieder positief mensbeeld verwij-

derd? en vooral: waarom begrijpen, voelen en zien israëli 

noch Palestijnen niet dat zij inmiddels gevangenen zitten 

in hun eigen waanbeelden, wantrouwen en haat, met de 

meest destructieve gevolgen voor hun eigen maatschappij? 

Dat zij beiden gebukt gaan onder dezelfde angsten, fobieën 

en nachtmerries? 

    Leven en schrijven in tijden van oorlog belicht (in de 

hogedrukpan van het conflict in het Midden-oosten) een 

universeel thema: hoe snel wij in tijden van crisis of oorlog 

blind worden voor veranderingen in onszelf en anderen. 

en hoe moeilijk het is, bij gebrek aan fatsoen en openheid, 

iets in leven te houden, wat essentieel is voor de condition 
humaine: hoop en moed.

P r o M o t i e

• eregast tijdens spot on Festival (september), een week  

     lang aandacht voor zijn werk

• Beschikbaar voor interviews

• social mediacampagne

• (Digitale) leesexemplaren beschikbaar

• Boekenleggers

 

essays

isbn 978 90 5936 675 6 | nur 323
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.  
ca. € 17,95 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 676 3 | ca. € 9,95

‘Ze mogen de Nobelprijs-champagne zo langzamerhand wel koud zetten voor 
David grossman.’ – Nrc Handelsblad

‘Het is een groot genoegen in zulke prachtige bewoordingen te lezen over deze dwaze over-
levingsoorlog om een paar vierkante kilometers. grossman laat zien hoe de Palestijnen en 
israëliërs, én hijzelf, zijn losgesneden van de essentie, die hij nu als een slinger om de nek 
van iedere lezer legt.’ – Fleur speet, Het Financieele Dagblad, over Angst vreet de ziel op
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ena jansen (Zuid-Afrika, 1951) 

studeerde letterkunde aan de 

universiteiten van stellenbosch 

en utrecht, promoveerde in 1992 

aan de universiteit van Witwaters-

rand te johannesburg en gaf daar 

zestien jaar les voordat zij aan de 

vu en de uvA kwam doceren. Ze 

woont in Amsterdam en Kaapstad 

en publiceerde over elisabeth 

eybers en de Anglo-Boerenoorlog.

Aan bod komen onder anderen: 
j.M. coetzee | Zakes Mda | Nadine gordimer | ingrid Winterbach | Kopano Matlwa | Antjie Krog | Zoë Wicomb | Adriaan 
van Dis | Bart Luirink | Bram vermeulen | Marlene Dumas | David goldblatt | Mary sibande | Kathryn stockett

ena jansen (links) met Nomahobe cecilia Magadlela, aan wie het boek 
is opgedragen.

ena jansen          Bijna familie 
      Huishoudsters in het Zuid-Afrikaanse gezin

Decennialang waren huishoudelijke hulpen de enige 

gekleurde mensen die witte stedelingen enigszins van 

dichtbij meemaakten en in hun huizen verwelkomden. 

vijftien jaar na het einde van de apartheid ging ena jansen 

op zoek naar de sporen van huishoudsters in de Zuid-

Afrikaanse literatuur en doet daarvan op intrigerende wijze 

verslag in Bijna familie. 

vanwege hun bijzondere verhouding met het gezin 

bekleden huishoudsters een uitzonderingspositie binnen 

de Zuid-Afrikaanse samenleving. Ze zijn vaak arm, maar 

omgeven door mensen met geld. Ze komen meestal van 

het platteland, maar wonen en werken in de stad. Maar 

jansen heeft ook – en vooral – oog voor de mens áchter de 

stereotyperingen. 

    Zuid-Afrikaanse auteurs hebben de stilte omtrent de 

huisbedienden meermaals doorbroken. Marlene van 

Niekerk doet dit op meesterlijke wijze in Agaat, en j.M. 

coetzee onderzoekt in veel van zijn romans de complexe, 

dynamische machtsverhoudingen tussen baas en knecht, 

mevrouw en meid. 

    Wie Bijna familie leest, beseft dat het in dienst nemen 

van huishoudelijke hulpen een eeuwenoud gebruik is, een 

historische constante die alle veranderingen in de tumul-

tueuze geschiedenis heeft overleefd. jansen toont ons de 

complexiteit van machtsrelaties en de taaiheid van tradities 

– goed óf slecht – en geeft ons bovendien een beter begrip 

van de achtergronden van sommige van de grootste romans 

uit de Zuid-Afrikaanse literatuur. 

P r o M o t i e

• centrale rol tijdens de Week van de Afrikaanse roman (16-25 september)

• optredens op diverse (literaire) podia

• interviews en besprekingen in media

• samenwerking met vrouwenorganisaties

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

non-fictie

geïllustreerd

oorspronkelijke titel soos familie. stedelike 
huiswerkers in suid-afrikaanse tekste

vertaald door riet de jong-goossens

isbn 978 90 5936 677 0 | nur 301
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz.  
ca. € 24,95 | verschijnt september 2016

e-isbn 978 90 5936 678 7 | ca. € 14,95

toegankelijk én diepgravend: hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde  
ena jansen toont de lezer een cultuur en geschiedenis aan de hand van  
de sleutelrol van de huishoudster in het gezin.

‘ena jansen schetst met verve een veelkleurige spiegel van huiswerker- 
familierelaties in Zuid-Afrika. Haar boek verschaft de kenner een frisse kijk op 
gevestigde namen en geeft onbekende of nieuwe titels een stem. De algemeen 
geïnteresseerde lezer vindt er een toegankelijke inleiding tot land en letterkun-
de in.’ – Armada Wereldliteratuur
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‘een briljant essay, de beste verklaring 
van de zelfmoordaanslag die ik tot dusver 
gelezen heb.’ – ian Buruma

‘een briljant essay waarin de parallel 
wordt getrokken tussen Amerikaanse 
jongeren die een bloedbad aanrichten op 
de campus en zelfmoordterroristen in het 
Nabije oosten. Mensen bij wie haat en 
zelfhaat in elkaar overvloeien. De analyse 
is zo geniaal omdat ze psychologie en poli-
tiek niet scheidt.’ – David van reybrouck

josepha Mendels was de eerste winnares van de Anna Bijns Prijs. Het betekende een bekroning van haar 
imposante oeuvre, waarvan je wist het toch een hoogtepunt is. 

je wist het toch is dé schwob-zomertitel voor 2016. Haar roman over de noodzaak van liefde in moeilijke 
tijden biedt stof voor leesclubs en discussies, en laat bovenal een nieuwe generatie lezers kennismaken met 
een vergeten meesterwerk. 

onlangs verscheen ook de biografie josepha Mendels van sylvia Heimans. Hierin volgt ze de tragische levens-
loop van Mendels, die haar familie verloor in de oorlog en die als vrijgevochten vrouw haar plek opeiste op de 
literaire kaart van Nederland.

Zijn er overeenkomsten tussen de eenzame middelbare 
scholier, die om zich heen schiet in Den Haag, erfurt of 
columbine, en de dader van een georganiseerde terreur-
aanslag? Wat typeert de dader van een zelfmoordaanslag? 
Hans Magnus enzensberger is erin geslaagd een beangsti-
gend fenomeen voor ons inzichtelijk te maken.

biografie

isbn 978 90 5936 657 2 | nur 321
paperback | 13,6 x 21,5 cm | 352 blz.
ca. € 22,95 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 658 9 | ca. € 14,95

roman

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

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

essay

HerZieNe, geActuALiseerDe uitgAve

oorspronkelijke titel schreckens männer

vertaald door gerda meijerink

isbn 978 90 5936 679 4 | nur 323
paperback | 11,5 x 19 cm | 128 blz.  
ca. € 9,95 | verschijnt mei 2016

e-isbn 978 90 5936 680 0 | ca. € 4,95

uitgeverij cossee uitgeverij cossee 28 29

ook verkrijgbaar
als e-book

ook verkrijgbaar
als e-book

ook verkrijgbaar
als e-book

josepha Mendels          je wist het toch Hans Magnus enzensberger         De radicale verliezer
                                                                            over de psychologie van
              de zelfmoordterrorist

P r o M o t i e

• Blijvend actueel onderwerp 

• Besprekingen in diverse media

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

je wist het toch van josepha Mendels is een van de literaire herontdekkingen 
van deze zomer en op het schwobfest op 19 juni. Kijk voor meer informatie op 
www.schwob.nl.



Alfred Andersch – De vader van een moordenaar
Anoniem – een vrouw in Berlijn, midprice
Kristine Bilkau – De gelukkigen
Mark Boog – De rotonde
Adrien Bosc – Morgenvroeg in New York
christoph Buchwald – gute Nacht, Freunde
David grossman – De zonneprinses
sylvia Heimans – josepha Mendels
Wolfgang Koeppen – De dood in rome
josepha Mendels – je wist het toch
Lodewijk van oord – Alles van waarde
Andreas oosthoek – vuurland
Zeruya shalev – Pijn

Hans Magnus enzensberger – De radicale verliezer
Navid Kermani – overvallen door de werkelijkheid
eva Meijer – Het vogelhuis
Aleksandr skorobogatov – sergeant Bertrand 
  
Lukas Bärfuss – Honderd dagen
Hans croiset – ik, vondel
volker Weidermann – Zomer van de vriendschap, midprice
  
j.M. coetzee – De schooljaren van jezus
David grossman – Leven en schrijven in tijden van oorlog
David grossman – De stem van tamar, midprice
vrouwkje tuinman – Afscheidstournee

ena jansen – Bijna familie
De literaire kattenkalender 2017

zojuist 

verschenen 
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uitgeverij cossee Bestellijst Zomer 2016
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 
   

_____ 9789059366855 De schooljaren van jezus  j.M. coetzee             ______  €19,95

_____ 9789059366633 Honderd dagen  Lukas Bärfuss       ______  €19,95

_____ 9789059366817 Zomer van de vriendschap volker Weidermann       ______  €12,50

_____ 9789059366824 Afscheidstournee  vrouwkje tuinman       ______  €18,95

_____ 9789059366671 sergeant Bertrand  Aleksandr skorobogatov       ______  €14,95

_____ 9789059366695 Het vogelhuis  eva Meijer        ______  €18,95

_____ 9789059366718 overvallen door de werkelijkheid Navid Kermani       ______  €9,95

_____ 9789059366732 ik, vondel   Hans croiset        ______  €24,95

_____ 9789059366848 De stem van tamar  David grossman       ______  €12,50

_____ 9789059366756 Leven en schrijven in tijden van oorlog David grossman       ______  €17,95

_____ 9789059366770 Bijna familie    ena jansen        ______  €24,95

_____ 9789059366558 je wist het toch  josepha Mendels       ______  €18,95

_____ 9789059366572 josepha Mendels  sylvia Heimans       ______  €22,95

_____ 9789059366794 De radicale verliezer  H.M. enzensberger       ______  €9,95

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

 

recent verschenen
_____ 9789059366398 De vader van een moordenaar Alfred Andersch       ______  €16,95

_____ 9789059366527 een vrouw in Berlijn  Anoniem        ______  €10,00

_____ 9789059366428 De gelukkigen  Kristine Bilkau       ______  €21,95

_____  9789059366275  De rotonde    Mark Boog         ______   €19,95

_____ 9789059366480 De vlucht van de sterren  Adrien Bosc        ______  €19,95

_____ 9789059366619 gute Nacht, Freunde  christoph Buchwald       ______  €9,95

_____  9789059366183  De zonneprinses   David grossman        ______   €14,95

_____  9789059366237  De dood in rome   Wolfgang Koeppen       ______   €21,95

_____ 9789059366466 Alles van waarde  Lodewijk van oord       ______  €18,95

_____ 9789059366503 vuurland   Andreas oosthoek       ______  €18,95

_____ 9789059366152 Leven? of theater?  charlotte salomon       ______              €129,95

_____ 9789059366442 Pijn   Zeruya shalev       ______  €21,95

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

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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Kerkstraat 361
1017 HW  Amsterdam

Postbus 15548
1001 NA  Amsterdam

tel +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
e-mail info@cossee.com
www.cossee.com

Distributie Nederland
centraal Boekhuis, culemborg

vertegenwoordiging Nederland
Nienke timmers en  
Marjolein van Doorn
tel +31 (0) 6 524 460 72
e-mail timmers@cossee.com

verkoop binnendienst
Laurens Molegraaf en stella rieck
tel +31 (0) 20 528 99 11
e-mail molegraaf@cossee.com
en rieck@cossee.com

Promotie en publiciteit Nederland
eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
tel +31 (0) 20 528 99 11
e-mail bouman@cossee.com 

verkoop & promotie  
& distributie België
Pelckmans Distributie
Brasschaatsesteenweg 308
2920 Kalmthout
tel +32 (0)3 660 27 20
Fax +32 (0)3 660 27 01

Perscontacten België
toon van Mierlo
tel +32 (0)473 21 46 72
toon.van.mierlo@pelckmans.be

vertegenwoordiging België
Linda vandermeulen
tel +32 (0)478 22 67 90
linda.vandermeulen@pelckmans.be

Zomer 2016

Houd ook de separate folder 

in de gaten over de nieuwe 

roman van j.M. coetzee: 

De schooljaren van jezus.


