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Jonathan Robijn

Congo Blues

De zoon van een Belgische vader en een Congolese 
moeder heeft de herinneringen aan zijn kinderja-
ren in Belgisch Congo uit zijn geheugen gewist. Een 
onverwachte ontmoeting op nieuwjaarsdag brengt 
daarin verandering. Congo Blues is een intrigerend 
verhaal over de vragen en worstelingen die ontstaan 
als het beeld van ons verleden ineens scherpe con-
touren krijgt. 

nieuws

Man Booker International Prize voor David Grossman

Anne Wil Blankers speelt hoofdrol 
in Wat ik moest verzwijgen

In juni won David Grossman de Man Booker International Prize voor 
Komt een paard de kroeg binnen (Cossee 2015). De jury prijst het lef 
van Grossman, ‘die de werking van leed beschrijft, zonder een greintje 
sentiment’, en is onder de indruk van de stilistische en emotionele 
keuzes die Grossman durft te maken. ‘Elke zin telt en elk woord doet 
ertoe in dit  soevereine voorbeeld van schrijverschap’.

Het indrukwekkende boek Uit de tijd vallen van David Grossman wordt 
door Marlies Heuer voor toneel bewerkt en zal de openingsvoorstelling 
zijn van het Zeeuws Nazomer festival. De voorstelling is op locatie in Sas 
van Gent te zien van 22 augustus tot 2 september a.s. Eerder al waren 
toneelbewerkingen van het boek te zien in Berlijn, Stockholm, Avignon 
en Washington. Zie ook: www.theaterzeelandia.nl.

Geïnspireerd door de verhalen van haar grootmoeder schreef Ariëlla 
Kornmehl de roman Wat ik moest verzwijgen. Scenarioschrijver Edwin 
de Vries, die o.a. ook Soldaat van Oranje bewerkte, maakt een prachtige 
voorstelling van dit aangrijpende verhaal over mensen voor wie de oor-
log pas na 1945 begon. De voorstelling is van december 2017 tot en met 
april 2018 in circa zestig theaters te zien. Zie ook: www.senf.nl.

schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com 
en volg ons op facebook, twitter en instagram.

David Grossman op het toneel
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Jonathan Robijn Congo Blues

Morgan is een jazzpianist die het geld voor de huur van 
zijn eenkamerappartement verdient met hier en daar 
een optreden in een bar. De beelden van een kindertijd 
in de tropen heeft hij uit zijn geheugen verbannen. Een 
onverwachte ontmoeting op nieuwjaarsdag verandert 
zijn leven. Wanneer hij ’s ochtends na een optreden naar 
huis terugkeert, vindt hij een jonge blanke vrouw in een 
elegante zwarte jurk ineengezakt tegen de tuinmuur van 
Smolders’ fietsenatelier. Om te voorkomen dat ze dood-
vriest, biedt hij haar barmhartig en zonder bijgedachte 
onderdak aan. Maar al snel wordt duidelijk dat ze met 
haar raadselachtige en onberekenbare gedrag huivering-
wekkende herinneringen bij hem oproept. Of kent zij 
hem en is de kennismaking helemaal niet zo vrijblijvend 
als ze lijkt? Wat begint als een toevallige ontmoeting, 
loopt uit op een zoektocht van ongekende proporties. 

God schiep blank en zwart, de duivel de halfbloed. Met 
die woorden onderstreepte jurist en latere Eerste Minis-
ter Joseph Pholien de verhouding tussen de blanke man 
en de zwarte vrouw in Belgisch Congo. Bij Artsen Zon-
der Grenzen hoorde Jonathan Robijn voor het eerst over 
een instelling in het zuiden van Rwanda, waar vijftig jaar 
geleden kinderen opgroeiden die een Belgische vader en 
een Congolese moeder hadden. In de maanden die aan 
de onafhankelijkheid van Congo voorafgingen werden 
deze metiskinderen per vliegtuig naar België geëvacu-
eerd. De meesten zagen hun biologische ouders, broers 
en zussen nooit meer terug. Net als Morgan.

OOK 
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isbn 978 90 5936 752 4 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 182 blz.
ca. € 18,99 | verschijnt oktober 2017

e-isbn 978 90 5936 764 7 | ca. € 9,99
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promotie

• Auteursinterviews in dag- en weekbladen
• Actueel onderwerp in de media
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

Jonathan Robijn (Gent, 1970) studeerde sociologie en 
psychologie, en werkte nadien lange tijd voor Artsen 
Zonder Grenzen. Hij publiceerde eerder korte verhalen 
in De Brakke Hond en Dietsche Warande en Belfort. In 
2013 verscheen zijn literair debuut, de roman De stad 
en de tijd, die genomineerd werd voor de Gouden Boe-
kenuil.

‘Jonathan Robijn is een rasverteller. Als het boek uit is, rest er heimwee.’ 
– De Standaard
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‘In Congo, Rwanda en Burundi was er onder Bel-
gisch voogdij geen plaats voor metissen of “half-
bloedkinderen”, met een koloniale blanke vader 
en een zwarte moeder. De “kinderen van de zon-
de” kwamen in katholieke instellingen terecht. 
Eind jaren ’50 werden honderden kinderen uit die 
instellingen overgebracht naar België, waar ze in 
weeshuizen of bij pleegouders terechtkwamen. Ze 
hadden geen banden meer met hun ouders of fa-
milie in Afrika, van wie ze zelfs de identiteit vaak 
niet kenden. Verenigingen van metissen vragen al 
langer dat de Belgische staat hun lijden erkent en 
werk maakt van officiële excuses.’ 
– Hoorzitting in de Senaat van België, 25 april 2017
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Laatste vrienden

Jane Gardam

Het is van het begin af aan duidelijk en verbindt hen 
levenslang: ze haten elkaar uit de grond van hun 
hart. De onberispelijke Edward Feathers en Terry 
Veneering, dé topadvocaten in de Britse kroonkolo-
nie Hongkong. De twee oude en inmiddels gepensi-
oneerde aartsrivalen hebben maar een ding gemeen: 
ooit raakten zij tegelijkertijd verliefd op dezelfde 
vrouw, Betty.

‘Zo ontzettend goed! Wat ons betreft wordt dit de 
nieuwe ster aan het boekenfirmament.’ – Ad Quist, 
Boekhandel Quist

de trilogie compleet



promotie

• Deel een Een onberispelijke man werd binnen twee weken een bestseller
• Derde deel uit bekroonde trilogie
• Speciale Gardam-boekentas
• Grote betaalde publiciteitscampagne
• Nederlandse ambassadeurs
• Ideaal leesclubboek
• Een everseller in Groot-Brittannië en inmiddels ook in Duitsland
• De hele trilogie meer dan een jaar in de top 20 van de Duitse bestsellerlijst
• Backcard voor de complete trilogie
• Zie ook De geheime brieven van Jane Gardam op blz. 44

Jane Gardam (Yorkshire, 1928) is de enige schrijver die 
twee keer met de Whitbread/Costa Award bekroond 
is. Met haar trilogie rond het echtpaar Edward en Bet-
ty  stond ze al meer dan een jaar op de bestsellerlijst in 
Duitsland. Een onberispelijke man werd in maart 2017 
bij dwdd Boek van de maand en stond wekenlang in de 
bestseller top 60. Haar oeuvre omvat meer dan dertig 
boeken, romans, verhalen en kinderboeken. Ze is Fellow 
van de Royal Society of Literature en woont in East Kent.

‘Een van de gaafste, verkwikkendste en ont-
roerendste romans die we de afgelopen tijd 
hebben gelezen.’ – Humo **** 

‘Hoe Jane Gardam hetzelfde verhaal – het 
huwelijk van het echtpaar Feathers in de 
laatste dagen van het British Empire – zon-
der enige herhaling in een volkomen ander 
licht kan laten zien, is gaandeweg meester-
lijk.’ – The Guardian

‘Ik schaam me dat ik nog nooit van Jane Gardam had gehoord.’ 
– Matthijs van Nieuwkerk

© getty images / jeremy sutton-hibbert

Het zou een leven lang duren – en Betty is dan al over-
leden – totdat Edward Feathers en Terry Veneering, als 
advocaten felle tegenstanders in talloze processen, zich 
realiseren dat zij net zo goed vrienden hadden kunnen 
zijn. En toch: het blijft voor Edward ondanks dit voort-
schrijdend inzicht een raadsel wat Betty zo aantrekke-
lijk vond aan Veneering. Hij is dan wel een imposante 
verschijning en getrouwd met de mooiste vrouw uit een 
van de rijkste families van Hongkong, maar desalniet-
temin iemand die in de betere kringen van Hongkong 
(en in Engeland al helemaal!) als een parvenu wordt be-
schouwd. 

Over Veneerings afkomst waren er altijd geruchten. 
Was zijn vader een circusartiest – of wellicht een Russi-
sche spion against the British Empire? Voor Feathers was 
dat gossip, hij wilde slechts weten waarom Betty nooit 
een kwaad woord over Veneering wilde horen. Maar zo’n 
vraag is not done voor Feathers – net als voor Veneering, 
die er uiteindelijk nooit achter kwam waarom Betty on-
omstotelijk trouw bleef aan haar onberispelijke man.

In het slotstuk van haar Old Filth-drieluik vertelt 
Gardam met de serene ironie van ouderdom en fatsoen, 
over de kunst van het zelfbedrog en de wonderbaarlijke 
capriolen van het leven. Maar vooral is Laatste vrienden 
een betoverende roman over een onverwachte vriend-
schap, de kunst van het vergeven en het vermogen om 
lief te hebben. 

Jane Gardam Laatste vrienden

OOK 
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roman

oorspronkelijke titel last friends

vertaald door gerda baardman en kitty 
pouwels

isbn 978 90 5936 723 4 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt januari 2018

e-isbn 978 90 5936 731 9 | ca. € 9,99

‘Schrijnende roman, meesterlijk 
opgebouwd.’ – de Volkskrant ****



‘Het geheime leven van Henri Pick onderzoekt 
op verslavende wijze de curieuze relaties die le-
zers met romans onderhouden. Een knetterende 
 komedie.’  – Elle

‘Speels, vlot en vermakelijk. De nieuwe roman van 
David Foenkinos is een daverend succes.’ – L’Express

‘Een satirische komedie, opgebouwd als een literaire 
detective. David Foenkinos viert de liefde voor het 
boek, de kracht van woorden, en geliefden die wor-
den overvallen door het leven.’ – Lire

Het geheime leven 
van Henri Pick

David Foenkinos
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David Foenkinos (Parijs, 1974) is schrijver en regisseur. 
Zijn romans zijn in meer dan veertig talen vertaald. Sa-
men met zijn broer werkte hij zijn roman La délicatesse 
om tot succesvolle film, met onder anderen Audrey Tau-
tou. Foenkinos won vele prestigieuze prijzen. Charlotte 
(Cossee 2015) werd bekroond met onder andere de Prix 
Liste Goncourt, de Prix Renaudot en de Prix Goncourt 
des lycéens, en er werden meer dan een half miljoen 
exemplaren van verkocht in Frankrijk. Het geheime le-
ven van Henri Pick stond in Frankrijk maandenlang op 
de bestsellerlijsten.

‘Het verhaal van een literair genie. Slim, grappig, meedogenloos.’ 
– Le Journal de Dimanche

promotie

• Auteursoptreden oktober 2017, in verband met de Charlotte Salomon-tentoonstelling
• Een echte feelgood-roman, voor liefhebbers van Amélie Poulain, De waarheid over de zaak Harry 

Quebert en De verzamelde werken van A.J. Fikry – boekhandelaar
• Lievelingsboek van de Franse boekhandel
• Ideaal leesclubboek
• Vooruitleesexemplaar voor de boekhandel
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers
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catherine hélie © editions gallimard

Als een bibliothecaris in Bretagne besluit om een collec-
tie te beginnen van alle boeken die door uitgevers zijn 
afgewezen, ontvangt hij ongelooflijk veel manuscripten. 
In de enorme stapel stuit een jonge redactrice op een 
meesterwerk, geschreven door een zekere Henri Pick. 
Ze gaat op zoek naar de schrijver en ontdekt dat hij twee 
jaar eerder is overleden. Volgens zijn weduwe las Pick, 
pizzabakker van beroep, nooit een boek en schreef hij 
niets anders dan boodschappenlijstjes. Heeft hij soms 
een geheim leven geleid?

Na verschijning blijkt het boek van Henri Pick een 
daverend succes, het overrompelt de literaire wereld. 
Maar ook daarbuiten brengt zijn roman heel wat teweeg. 
Redactrice Delphine Despero start haar carrière met een 
bestseller en vindt de man van haar dromen. Picks doch-
ter komt midden in de mediastorm haar echtscheiding 
te boven. En ook het leven van Jean-Michel Rouche, een 
uitgerangeerde journalist, zal drastisch veranderen. Hij 
bijt zich vast in Picks achtergrond en betwijfelt of het 
boek wel door hem geschreven is. Zou het soms een 
vooropgezet plan zijn van de uitgeverij? 

Het geheime leven van Henri Pick is een wervelende 
literaire zoektocht, vol vaart en humor geschreven, die 
bewijst dat een roman ook het leven van zijn lezers op 
zijn kop kan zetten. 

David Foenkinos Het geheime leven van Henri Pick

roman

oorspronkelijke titel le mystère henri pick 
vertaald door carlijn brouwer

isbn 978 90 5936 753 1 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt oktober 2017

e-isbn 978 90 5936 765 4 | ca. € 9,99
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‘David Foenkinos bewijst ons opnieuw dat een boek een leven kan veranderen.’ 
– Version Femina
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‘Inmiddels, meer dan drie decennia later, weet ik het 
zeker: de roman die het waard is dat wij ons Loekie 
Zvonik opnieuw tot in lengte van dagen herinneren, 
is Hoe heette de hoedenmaker?’ – Luuk Gruwez, 
dichter, prozaïst en essayist 

Loekie Zvonik dankte haar familienaam aan haar 
Tsjechische vader. Ze studeerde in Gent en daar leer-
de ze studiegenoot Dirk De Witte kennen, die later 
een getourmenteerd schrijver werd, geobsedeerd 
door zelfmoord in de literatuur. Hoe heette de hoe-
denmaker? is de autobiografische roman van deze 
toegewijde liefdesrelatie.

Hoe heette de hoedenmaker?

Loekie Zvonik
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‘Een mooie, zeer liefdevol geschreven roman. Eén van de gaafste sleutelromans, 
die mij in de Nederlandse literatuur bekend zijn.’ – Jeroen Brouwers 

Loekie Zvonik (Gent, 1935 – Hasselt, 2000) was het 
pseudoniem van Hermine Louise Marie Zvonicek, een 
Vlaamse schrijfster van Tsjechische afkomst. Ze schreef 
drie romans en een handvol korte verhalen waarvan 
slechts enkele in boekvorm verschenen. Haar debuutro-
man Hoe heette de hoedenmaker? uit 1975 was de literai-
re revelatie van dat jaar en ontving de vbvb Debuutprijs.

Haar tweede roman Duizend jaar Thomas (1979) 
werd bekroond met de Yangprijs en de Mathias Kemp-
prijs. Ten slotte volgde De eerbied en de angst van Uri 
en Ima Bosch (1983).

Zvonik studeerde Germaanse filologie in Gent. Daar 
leerde ze studiegenoot Dirk De Witte kennen, die later 
een getourmenteerd schrijver werd, geobsedeerd door 
zelfmoord in de literatuur. In december 1970 maakte De 
Witte een einde aan zijn leven.

promotie

• Herontdekte Vlaamse klassieke roman 
• Voor alle lezers van Connie Palmen, Jij zegt het
• Literaire avond op diverse locaties in Vlaanderen bij publicatie
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

© rikkes voss

Loekie Zvonik Hoe heette de hoedenmaker?

uitgeverij cossee    17

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

Didier en Hermine beleven aan de universiteit van Gent 
een kortstondige affaire. Twaalf jaar later zorgt het toeval 
ervoor dat zij voor een congres samen naar Wenen rei-
zen. Op oud ijs vriest het licht: hun vroegere verliefdheid 
groeit uit tot een intense vriendschap, waarin Hermine 
tegen wil en dank de muze van Didier wordt. Didier is 
een klassieke romanticus, voor wie de zelfkant van het 
leven een grote aantrekkingskracht heeft. Maar ook zij 
kan hem niet redden. In deze adembenemend vertelde 
kroniek van een aangekondigde dood reconstrueert Her-
mine de laatste weken van zijn leven. In een serene, ele-
gante en rustige stijl probeert zij zijn motieven te achter-
halen en antwoord te vinden op de vraag in hoeverre je 
van iemand kunt houden en tegelijkertijd afstand kunt 
nemen. 

Hoe heette de hoedenmaker? verscheen in 1975, werd 
laaiend enthousiast ontvangen en werd bekroond met 
de vbvb Debuutprijs 1976 voor het beste Nederlands-
talige debuut. Op dat moment herkenden de lezers de 
hoofdpersonen in dit verhaal, dat aan de dramatisch ge-
eindigde passie tussen Sylvia Plath en Ted Hughes doet 
denken.

roman

met een voorwoord van jeroen brouwers en 
een nawoord van wout vlaeminck

isbn 978 90 5936 754 8 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 18,99 | verschijnt oktober 2017

e-isbn 978 90 5936 766 1  | ca. € 9,99

met een voorwoord van jeroen brouwers



Anna van Suchtelen

Versailles aan de Schelde

het verhaal van een verdwenen paleis in de zeeuwse klei
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Anna van Suchtelen (New York, 1961) is beeldend kun-
stenaar. Zij studeerde Nederlandse taal en letterkunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte als redac-
teur en studeerde daarna Visual Arts aan de University 
of California San Diego. 

Voor Versailles aan de Schelde liet zij zich inspire-
ren door haar familiegeschiedenis. Zij stelde een lo-
catie, het buitenhuis Zorgvliet, centraal en onderzocht 
wat er met de mensen gebeurt als hun leefomgeving 
ingrijpend verandert.

promotie

• Week van het Zeeuwse boek (maandag 30 oktober tot en met donderdag 
9 november)

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• Tentoonstelling in Dapiran Art Project Space, Utrecht
• Voor de lezers van De Amerikaanse prinses van Annejet van der Zijl, De 

stamhouder van Alexander Münninghoff en Ceciel en Elsa. Strijdbare 
freules van Elisabeth Leijnse

• Ideaal leesclubboek
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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Anna van Suchtelen Versailles aan de Schelde

‘Een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan 
de Schelde’, schrijft een krantenverslaggever in 1894 over 
het huis Zorgvliet in het Zeeuwse dorpje Ellewoutsdijk. 
Bij zijn bezoek aan dit neoclassicistische buiten van de 
vermogende baggeraarsfamilie Van Hattum kan hij zijn 
ogen niet geloven. Binnen telt hij vijftien slaapkamers en 
ziet hij een wintertuin, een theater met een draaibaar to-
neel en drie kunstzalen met toonaangevende schilderijen. 
Buiten stuit hij op een weelderige landschapstuin met een 
prieel, een kassengalerij en een eiland met een volière. 
Vanuit de uitkijktoren zijn in de wijde omtrek alleen wei-
landen, de zeedijk en de Westerschelde te zien. 

De ondernemende J.C. van Hattum staat aan de basis 
van het succes: hij brengt het baggerbedrijfje van zijn va-
der binnen één generatie tot grote bloei. Het bedrijf is on-
der meer betrokken bij de aanleg van het Panamakanaal, 
de Afsluitdijk en de Zeelandbrug. Het zomerhuis groeit 
langzaam maar zeker uit tot een paleis in Moorse stijl, dat 
in het dorp het Suikerpaleis wordt genoemd. In Versailles 
aan de Schelde vertelt Anna van Suchtelen over de levens 
van drie vrouwen, de echtgenotes van drie generaties bag-
geraars. Mater familias Frederika en haar ondernemende 
schoondochter Jaan doen goede werken voor het dorp. Op 
haar beurt maakt Jaan zich zorgen als haar zoon trouwt 
met Guusje, een meisje dat maar weinig opheeft met haar 
rol als weldoener en ambachtsvrouw van Ellewoutsdijk. 

Anna van Suchtelen beschrijft de geschiedenis van dit 
paleis in de Zeeuwse klei vanaf de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Wat houdt 
het in om lid van deze familie te zijn? Wat vormt je basis 
en wat geef je door? En wat betekent het geworteld te zijn 
op een bepaalde plek?
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isbn 978 90 5936 755 5 | nur 320
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 256 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt november 2017

e-isbn 978 90 5936 767 8 | ca. € 9,99
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Het ongelooflijke verhaal van een verdwenen paleis in de Zeeuwse klei
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Na vele buitenlandse tentoonstellingen te zien in Nederland: het volledige werk van Charlotte Salomon
22    uitgeverij cossee uitgeverij cossee    23
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rijk geïllustreerd

isbn 978 90 5936 756 2 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 15 | verschijnt oktober 2017

e-isbn 978 90 5936 768 5 | ca. € 9,99

Katja Reichenfeld Charlotte Salomon
    Berlijn als inspiratie

De jonge en nog onbekende joodse kunstenares Charlot-
te Salomon verlaat noodgedwongen in 1938 haar geboor-
testad Berlijn voor een verblijf aan de Franse Côte  d’Azur 
bij haar grootouders, die daar voorlopig in veiligheid 
leven. Hier begint zij aan een ongelooflijk kunstwerk, 
een graphic novel avant la lettre. Zij schildert, schrijft en 
tekent Leven? of Theater?, een omvangrijk beeldverhaal 
over haar familie, haar jeugd en studietijd aan de Ber-
lijnse Kunstacademie, en haar lotgevallen in het zuiden 
van Frankrijk.

Door Charlottes tragische levenseinde in Auschwitz 
wordt zij vaak vergeleken met Anne Frank. En evenals 
Anne Frank heeft ook Charlotte kunstzinnige ambities 
en wordt zij gedreven door de wil om iets heel bijzon-
ders te creëren. De vorm die zij aan haar werk geeft, 
haar schilderstijl en de humoristische en ironische toon 
van haar teksten met de vele verwijzingen naar muziek 
en literatuur kwamen daar in Zuid-Frankrijk niet uit de 
azuurblauwe lucht gevallen. 

Katja Reichenfeld laat overtuigend zien hoe de 
sprankelende atmosfeer van het culturele klimaat in het 
interbellum in Berlijn Charlottes werk heeft beïnvloed. 
En hoe zij het nieuwe medium van de cinema, de klas-
sieke en de populaire muziek, de expressionistische 
schilderkunst en de satirische literatuur op een geheel 
eigen manier verwerkt.

En dan is er ook nog de hyperromantische verbon-
denheid met haar Berlijnse vriend Alfred Wolfsohn. Uit 
zijn woorden putte zij de moed en de inspiratie voor Le-
ven? of Theater?
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promotie

• Grote overzichtstentoonstelling Charlotte Salomon in het Joods Historisch Museum Amsterdam met 
alle gouaches uit Leven? of Theater? 

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• Maand van de geschiedenis (oktober)
• Veel persaandacht in verband met de tentoonstelling
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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Katja Reichenfeld (Amsterdam, 1942) 
studeerde kunstgeschiedenis en werkte 
van 1977 tot 1988 in het Joods Historisch 
Museum in Amsterdam waar zij o.a. de 
zorg had over de collectie van Charlotte 
Salomon. Vervolgens was zij werkzaam 
als muziekrecensent bij NRC Handelsblad, 
en tegenwoordig is zij freelance muziek-
publicist. Zij publiceerde eerder XYZ van 
de klassieke muziek en Klassieke muziek 
in een notendop.
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David Foenkinos Charlotte
    Midprice

De roman Charlotte is een eerbetoon aan de jonge 
kunstenares Charlotte Salomon, een bijzondere en on-
gekend moedige vrouw. David Foenkinos ging in haar 
voetsporen op zoek naar het ware verhaal van haar leven. 
Niet eerder was een literair eerbetoon zo aangrijpend.

‘De roman en het kunstwerk zijn zo indrukwekkend en 
tot tranen toe aangrijpend dat ik daar als recensent niets 
aan toe heb te voegen. Wie geraakt wordt door het werk 
van Salomon, koestert haar voorgoed.’ – Opzij

‘In de voetsporen van Proust cultiveert David Foenkinos 
de herinnering. Zijn toon is fijngevoelig en melancho-
liek, zijn roman een ode aan de kersverse Nobelprijswin-
naar Patrick Modiano.’ – NRC Handelsblad

‘In een roman als een prozagedicht haalt David Foenki-
nos het leven van de begaafde joodse schilderes Charlot-
te Salomon uit de schaduw van haar dood in Auschwitz.’ 
– de Volkskrant ****
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roman

oorspronkelijke titel charlotte

vertaald door marianne kaas

isbn 978 90 5936 613 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 224 blz.
€ 12,50 | verschijnt oktober 2017

e-isbn 978 90 5936 614 5 | € 4,99
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Charlotte Salomon Leven? of Theater?

In het najaar van 2017 is er eindelijk weer een grote 
overzichtstentoonstelling in Nederland van het werk 
van Charlotte Salomon in het Joods Historisch Museum 
te Amsterdam. Daarom is de unieke uitgave van haar 
meesterwerk Leven? of Theater?, in 2015 met veel lof 
ontvangen, nu tijdelijk in prijs verlaagd. 

‘Leven? of Theater? is een van de schitterendste autobio-
grafische werken die de kunstgeschiedenis kent.’ – NRC 
Handelsblad

‘Leven? of Theater? laat zich nooit meer beschouwen als 
tragisch oorlogsdocument alleen. Het is de even intieme 
als zinderende striptease van een ziel die zich zonder 
reserves wil laten kennen door degene die haar zelf zo 
mateloos fascineert.’ – de Volkskrant ****

‘Ze staat aan de zijlijn en observeert, en ze doet dat 
op een radicaal eerlijke manier. Voor alles is Leven? of 
Theater? een gevecht voor wat Charlotte “waarachtiger 
leven” noemde. Hartstocht is er te over in Leven? of The-
ater?. “Alle wegen leerde ik gaan en ik werd mezelf”: er 
gaat een dwingendheid van uit die niemand onberoerd 
laat.’ – De Standaard *****

oorspronkelijke titel leben? oder theater?
vertaald door judith herzberg

met een nawoord van niña weijers

ontwerp margaret gray

isbn 978 90 5936 615 2 | nur 640
in linnen gebonden cassette, volledig in kleur 
28 x 28 cm | 864 blz.
actieprijs van 19 oktober 2017 t/m 18 januari 
2018: € 99,99
oorspronkelijke prijs € 129,99

Actieprijs
€ 99,99€ 12,50



Michael Ignatieff

Gewone deugden
Samenhang in een verdeelde wereld

Van de veelgeprezen auteur 
van Vuur en as. Succes en falen in de politiek
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‘Vuur en as is een geweldig geschreven thriller over een uitzonderlijk stormach-
tige politieke carrière. Het biedt originele inzichten. Het boek is makkelijk om te 
lezen, maar tegelijkertijd ook moeilijk, omdat het je donkerste vermoedens over 
politiek niet relativeert maar bekrachtigt.’ – Kustaw Bessems in het voorwoord 
van Vuur en as

Michael Grant Ignatieff (Toronto, 1947) is essayist, 
romanschrijver en voormalig politicus. Bij Uitgeverij 
Cossee verschenen eerder de romans Charlie Johnsons 
laatste woord (2003) en Reis naar het ongerijmde (2007). 
Cossee publiceerde ook zijn spraakmakende non-fictie 
Afgedwongen vrijheid (2003), Het minste kwaad (2004) 
en Vuur en as. Succes en falen in de politiek (2013). 
Ignatieff schreef jarenlang over mensenrechten en mi-
litaire interventies voor o.a. The Guardian, The New 
Yorker en The New York Times. Daarnaast maakte hij 
spraakmakende documentaires voor de bbc. Hij was 
hoogleraar aan de universiteit van Harvard, bekleedde 
de Cleveringa leerstoel aan de universiteit van Leiden in 
2013 en 2014 en is momenteel rector en directeur van de 
Central European University in Boedapest.

promotie

• Auteursbezoek in september 2017
• Actueel onderwerp: hoe verhoudt idealisme zich tot de dagelijkse praktijk?
• Auteur veelvuldig in het nieuws als rector van de Central European University, die met sluiting wordt 

bedreigd
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers

© privécollectie

Michael Ignatieff Gewone deugden
    Samenhang in een verdeelde wereld
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Michael Ignatieff bezocht de Braziliaanse favela’s, de 
Zuid-Afrikaanse en Zimbabwaanse townships, Japanse 
boeren, gangs in Los Angeles en monniken in Myanmar 
om te onderzoeken welke morele deugden mensen over 
de hele wereld delen. Terwijl de globalisering de wereld-
bevolking economisch verbindt, rijst de vraag of ook 
onze waarden steeds meer overeenkomen. Zijn univer-
sele mensenrechten inmiddels een wereldwijd gedeelde 
moraal geworden?

Op zoek naar antwoorden bezocht Michael Ignatieff 
in drie jaar tijd acht landen. In zijn onderzoekend essay 
laat hij zien dat dagelijkse deugden als tolerantie, ver-
gevingsgezindheid, vertrouwen en veerkracht samen 
een moreel kompas vormen, zowel in kosmopolitische 
metropolen als in achterstandswijken. Deze kernwaar-
den stellen het lokale belang boven het universele, en 
de wensen en verlangens van de eigen groep boven die 
van vreemden. 

Ignatieff toont ons dat deugden niet theoretisch of 
ideologisch gefundeerd zijn. Deugden kunnen verdeeld-
heid zaaien, maar ook zorgen voor verbinding of verzoe-
ning, zowel op lokaal, landelijk en internationaal niveau.

oorspronkelijke titel ordinary virtues. 
moral order in a divided world

vertaald door pon ruiter, josephine ruiten-
berg en arjanne van luipen

isbn 978 90 5936 762 3 | nur 320
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 256 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt september 2017

e-isbn 978 90 5936 769 2  | ca. € 9,99



Witheet nadert de ijsberg
Verzamelde gedichten

Andreas Oosthoek
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Voorheen de eilanden

Steeds verder drong de zee op,
keerde de huizen om, spoelde de schedels schoon,
de grote ronde zware schedels.

Men nam – voor het comfort – als waarheid aan
dat eeuwen later nog de klokken klonken
en dat de beiaardier op lome avonden met ferme slag
zijn vaste rondje zwom.

De reconstructiewerkers deden wonderen,
een stad herrees
maar ging weldra ten onder in een straffe zomerbries.

Alleen de vlag stond strak boven de wateren –
een vlag met als blazoen het teken van een vaste koers:
bedwongen golven
onder een onbewogen gouden stuurrad –
het baken voor de beiaardier
die tot de schedels sprak en ingetogen verder zwom
met zingend in zijn hoge bleke hoofd een wijsje:
die derwaarts gaan en keren niet.

Witheet nadert de ijsberg

Andreas Oosthoek
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‘Dit boek is geschreven in een betoverende stijl met een zeer poëtisch, bijna wel-
lustig taalgebruik, dat zo exuberant is dat het van de pagina’s afknalt.’ 
– Renate Dorrestein over Het relaas van Solle

Andreas Oosthoek (Nieuwdorp, 1942) is dichter en schrijver. Hij was tot zijn pensioen hoofdredacteur van 
de Provinciale Zeeuwse Courant. In 2012 publiceerde hij ‘Het Katijf van Solle’ in de verhalenbundel Zon-
dig in Zeeland. Hij schreef het verhaal puttend uit zijn geheugen; het manuscript  uit 1975 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 roman Het relaas van Solle bij Cossee is verschenen.

De roman Vuurland schreef Andreas Oosthoek in 1965, kort na zijn vertrek bij de Identificatiedienst, 
als afscheid van die hectische en soms slopende periode van zijn jeugd. Vijftig jaar later heeft hij het ma-
nuscript herzien voor publicatie, het verscheen met met veel aandacht in de pers in 2016.

Andreas Oosthoek Witheet nadert de ijsberg
    Verzamelde gedichten
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De eerste gedichten van Andreas Oosthoek verschenen  
– sporadisch, in tijdschriften – meer dan een halve eeuw 
geleden. Zijn eerste bundel De bladen terug werd in 1987 
gepubliceerd. Daarna kwamen nog drie kleinere bundels 
tot stand, steeds op aandringen van buitenaf. Trouw aan 
het adagium ‘Niets te zeer’ was de dichter moeilijk tot 
verdere publicatie te bewegen. Hoe respectabel deze te-
rughoudendheid ook moge zijn, voor de lezers en dan 
vooral de poëzielezers, zou het een gemis zijn als deze 
sprankelende, speelse en in hun taalgebruik betoveren-
de gedichten op een Zeeuwse zolder zouden verstoffen. 

De Zeeuw en wereldburger Andreas Oosthoek was al 
als jongen geïntrigeerd door de grote wereld óver de dijk. 
Hij wordt op zijn elfde jaar een leergierig internaats kind, 
verlaat – tijdelijk – de Zeeuwse klei, passeert de heuvels, 
ontdekt Parijs, Europa en de wereld, met name Azië en 
keert steeds terug op zijn geboortegrond, het land dat 
hij in zijn roman Het relaas van Solle zo indrukwekkend 
heeft beschreven. 

De rijkdom van Oosthoeks poëzie is veelomvattend. 
Zijn beelden en kleuren, etsen uit de geschiedenis en 
nauurtaferelen, de poëtische studies van veranderingen 
van mensen en landen, zijn vermogen om met enke-
le woorden een hele wereld op te roepen, is in de he-
dendaagse Nederlandse poëzie ongeëvenaard. Witheet 
nadert de ijsberg verzamelt een keuze uit Oosthoeks 
 poëzie, geschreven vanaf 1959.

Een aanbeveling van de uitgever in de woorden van 
de oude Duitse dichter Lichtenberg: ‘Wie twee broeken 
heeft, zou een ervan te gelde moeten maken en deze ge-
dichten kopen!’

gedichten

isbn 978 90 5936 757 9 | nur 306
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 304 blz.
ca. € 25 | verschijnt januari 2018

‘De Nederlandse literatuur 
knapt zienderogen op van deze 
roman. Prachtig.’ – Tubantia 
over Het relaas van Solle

promotie

• Boekhandelstournee
• Social mediacampagne

• Exclusieve primeur en 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
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‘In 1850 besloot het Amerikaanse leger kamelen in 
te zetten als soldaten. De kamelen verzetten zich op 
allerlei wijzen – schreeuwen, spugen, bijten  – en de 
mensen die met ze moesten werken kregen al snel 
een hekel aan hen. Daarom konden ze niet met hen 
samenwerken en werden kamelen niet meer als sol-
daten gebruikt. Het leger stelde dat het alleen een ex-
periment was geweest, terwijl de kamelen degenen 
waren die er een experiment van gemaakt hadden, 
door niet mee te werken.’

De soldaat was een dolfijn

36    uitgeverij cossee uitgeverij cossee    37

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

Eva Meijer (Hoorn, 1980) is beeldend kunstenaar, filo-
soof, schrijver en singer-songwriter. Ze publiceerde eer-
der korte verhalen en poëzie in literaire tijdschriften als 
De Revisor en Tirade. Haar debuutroman Het schuwste 
dier (2011) werd genomineerd voor de Academica Lite-
ratuurprijs, de Gouden Boekenuil en de Vrouw&Proza 
Debuutprijs. In 2013 verscheen haar roman Dagpauw-
oog, gevolgd door de roman Het vogelhuis in 2016. 
Deze roman werd alom geprezen en getipt in dwdd. Het 
vogelhuis wordt inmiddels in het Duits, Engels, Frans 
en Arabisch vertaald. Meijer promoveert momenteel 
aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek 
naar de politieke stem van dieren. Begin 2016 verscheen 
Dierentalen, waarin ze talen van niet-menselijke dieren 
bespreekt, en de vraag wat taal eigenlijk is.

promotie

• Boekhandelstournee
• Social mediacampagne
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

© irwan droog

Eva Meijer  De soldaat was een dolfijn
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Orang-oetans werken samen om uit dierentuinen te ont-
snappen, waardoor ze steeds overgeplaatst moeten wor-
den. Bijen delibereren over waar te wonen en wie aan 
te vallen. Politiehonden hebben in sommige Engelse 
steden recht op een pensioen na hun werkzame leven. 
Groepen ganzen hebben grensconflicten met mensen. 
Orka’s in gevangenschap vermoorden hun trainers. Be-
vers helpen boeren overstromingen tegen te gaan. Dui-
ven nemen democratische beslissingen. Dolfijn Tahoma 
werkte in het Amerikaanse leger en was in Irak gestatio-
neerd om mijnen op te sporen. In 2003 verdween ze ter-
wijl ze aan het werk was, ze is nooit meer gezien.

Aristoteles schreef dat de mens het enige politieke 
dier is, omdat alleen de mens onderscheid kan maken 
tussen goed en kwaad. Tegenwoordig vallen andere dieren 
nog steeds buiten de politieke gemeenschap, terwijl men-
selijke beslissingen hun levens in grote mate bepalen. 
Ook leren wij steeds meer over hun culturen en innerlijke 
levens, die complexer zijn dan we dachten. Dieren verzet-
ten zich en protesteren, maar werken en leven ook samen 
met mensen: we delen een planeet en huishoudens. In De 
soldaat was een dolfijn bespreekt Eva Meijer waarom en 
hoe we anders met niet-menselijke dieren kunnen gaan 
samenleven. Kunnen we ze als medeburgers gaan zien 
of als soevereine volkeren, en kunnen we een democratie 
met verschillende soorten organiseren? Wat is rechtvaar-
dig, en wat willen zij eigenlijk?

essay

isbn 978 90 5936 758 6 | nur 323
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 128 blz.
ca. € 15 | verschijnt september 2017

e-isbn 978 90 5936 771 5  | ca. € 4,99

‘Len Howard schreef bestsellers over vogels, maar ze is vergeten. Meijer trippelt 
en fladdert in een fijne roman door haar leven. Op een ondikdoenerige manier, 
met eenvoudige zinnen en beweringen, worden in deze roman de normale ver-
houdingen op hun kop gezet.’ – NRC Handelsblad **** over Het vogelhuis

‘Een subtiele tot nadenken 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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‘Een heftige geschiedenis die leest als een thriller. Indringend en met veel gevoel 
geschreven. Ariëlla Kornmehl is een “geheimtip” in de Nederlandse literatuur. 
Deze roman verdient een groot publiek.’ – Marcel Möring

Ariëlla Kormehl (Amsterdam, 1975) publiceerde eer-
der bij Uitgeverij Cossee de romans De vlindermaand 
(2005), De familie Goldwasser (2007) en Een stille moe-
der (2009) waarvoor ze de Boekdelenprijs 2011 ontving 
voor het beste leesclubboek. Haar werk is vertaald in het 
Engels, Duits, Frans, Hebreeuws, Turks en Italiaans. 

promotie

• Tournee van december 2017 t/m april 2018 door heel Nederland met circa zestig voorstellingen, zie 
www.senf.nl

• Cossee World Rights

© ekko von schwichow

Ariëlla Kornmehl Wat ik moest verzwijgen
    Midprice
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Anne Wil Blankers speelt de hoofdrol in de toneelbe-
werking van de roman Wat ik moest verzwijgen. Dit 
aangrijpende verhaal van de Joodse onderduikster Jet is 
gebaseerd op het leven van de grootmoeder van Ariëlla 
Kornmehl.  

Direct na zijn geboorte moet Jet haar zoon Otto af-
staan, die verwekt is tijdens een afgedwongen relatie 
met een ss’er. Pas aan het einde van haar leven ontmoe-
ten moeder en zoon elkaar weer. Uit hun aangrijpende 
geschiedenis blijkt dat voor sommige mensen de oorlog 
pas na 1945 begon.

Edwin de Vries bewerkt de roman voor het toneel. 
Eerder schreef hij het scenario voor het succesvolle Sol-
daat van Oranje. 

Wat ik moest verzwijgen gaat op 17 december 2017 in 
première in het geheel vernieuwde Singer Theater in 
Laren. Daarna volgt een tournee door het hele land met 
circa zestig voorstellingen.

Script: Edwin de Vries en Ariëlla Kornmehl
Regie: Mette Bouhuijs 
Spel: Anne Wil Blankers, Christo van Klaveren, 
 Willemien Slot e.a

roman

isbn 978 90 5936 759 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | 240 blz.
€ 12,50 | verschijnt november 2017

e-isbn 978 90 5936 492 9 | € 4,99

‘In Wat ik moest verzwijgen is Ariëlla Kornmehl aan het woord met haar onge-
looflijk zuivere stem, zacht maar welluidend. Ik heb ademloos geluisterd naar dit 
grote verhaal met zijn wonderlijk lichte toon waarin de mens in al zijn gedaante 
tussen engel en duivel optreedt met een zwijgende hoofdrol voor een schilderij.’ 
– Tommy Wieringa

€ 12,50



Dankzij de voortdurende nieuwsgierigheid en steun van de boekhandel, de pers en onze lezers 
kunnen wij met plezier het volgende melden:

• dat wij tegen alle trends in nog steeds onafhankelijk zijn en dat ook van plan zijn te blijven,
• dat wij onze belofte van ruim vijftien jaar geleden nog steeds nakomen namelijk,
• dat we maximaal dertig nieuwe titels per jaar blijven uitgeven, waarbij er voor ieder boek een 

dwingende noodzaak moet zijn en 
• dat wij onze vijftiende verjaardag graag met de boekhandel, de pers en onze lezers vieren
• met de feestelijke kleine Broekzakbibliotheek, waarin we nu drie hier nooit eerder gepubli-

ceerde juweeltjes van internationale statuur aanbieden van J.M.Coetzee, Jane Gardam en 
David Grossman. 

Drie Broekzakbibliotheek-juweeltjes van Nederlandse schrijvers vindt u in onze voorjaarsaanbie-
ding 2018. 

Twee huizen, twee continenten – wat is het eigenlijk 
precies, dat zich ons in een huis laat thuis voelen? Of 
juist niet? Als Bill en Jane op bezoek zijn in Zuid-Afri-
ka en Bill haar in de Karoo de farm ‘Nietverloren’ van 
zijn grootvader wil laten zijn, is de armoedige boerderij 
intussen opgeknapt en in een prachtig toeristenresort 
veranderd. Bill is verbijsterd en verbitterd, het is ‘de ver-
bittering van een verslagen liefde’. 

‘We waren meteen verliefd op het huis,’ zeggen 
vrienden van de verteller in Een huis in Spanje. Hoe kun 
je op een huis verliefd raken als het huis niets van dat 
alles terug kan doen, wil hij antwoorden. Als je verliefd 
gaat worden op dingen, wat blijft er dan van echte liefde 
over, liefde van vroeger? 

Coetzees blik op de vier wanden waartussen wij wo-
nen, is van een serene melancholie én van een pragmati-
sche rationaliteit, en wij kijken achteraf met andere ogen 
naar ons huis en onze herinneringen aan gelukkige da-
gen op die plek.

J.M. Coetzee Nietverloren

twee verhalen

vertaald door gerbrand bakker en wil hansen

te bestellen als onderdeel van de broekzak-
bibliotheek, per pakket van 6 exemplaren, met 
daarin van elke titel 2 exemplaren.
isbn pakket: 978 90 5936 777 7
prijs pakket: ca. € 35,95
verkoopprijs per stuk: ca. € 5,99
paperback | 11 x 17 cm | ca. 96 blz. | nur 302
verschijnt januari 2018
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Vier met ons mee!15 jaar Uitgeverij Cossee
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Bij een Cossee-verjaardag moet (en wil) een van de grote 
meestervertellers uit ons fonds, David Grossman, erbij 
zijn. Als cadeau aan zijn Nederlandse lezers stuurde hij 
ons daarom een van zijn meest gewaardeerde en inter-
nationaal het meest vertaalde verhalen op: De hardloper. 
Maar wie daar rent, is geen marathonman, maar een jon-
ge eenzame soldaat. Hij zit in het donker van een zomer-
se nacht, opgesloten in zijn levendige fantasie, en rent 
en rent, heeft zijn ademtechniek precies in de gaten en 
wil door blijven rennen, tot hij de lichten van Jeruzalem 
ziet. Maar rent hij naar iets toe of van iets weg, hij, die 
net nog een meisje, een heel bijzonder meisje in zijn ar-
men had? Dat de fantasie ons soms gekke streken levert, 
is bekend, maar dat ze in een verscheurd land vol Bij-
belse gelijkenissen en uiterst aardse verhalen in de hitte 
van de nacht de ene salto na de andere maakt, daarover 
weet David Grossman te vertellen als geen ander. 

David Grossman De hardloper

een verhaal

vertaald door tamir herzberg

te bestellen als onderdeel van de broekzak-
bibliotheek, per pakket van 6 exemplaren, met 
daarin van elke titel 2 exemplaren.
isbn pakket: 978 90 5936 777 7
prijs pakket: ca. € 35,95
verkoopprijs per stuk: ca. € 5,99
paperback | 11 x 17 | ca. 96 blz. | nur 302
verschijnt januari 2018
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Voor de lezers van Gardams Onberispelijke man-trilogie 
een heerlijke nagalm, voor de Gardam-newcomers een 
prachtige introductie. Edward Feathers, intussen bijna 
negentig, en zijn buurman en rivaal Terry Veneering zijn 
bij een oude vriendin (Betty’s vriendin Dulcie) voor een 
etentje uitgenodigd. De elfjarige kleinzoon uit Amerika 
is er op vakantie, en Dulcie verlangt in deze koude natte 
winter in Dorsetshire duidelijk ook nog naar een ander 
gezelschap dan dat van Little Herman die de rust van 
Granny Dulcie met zijn drumtoestel grondig verstoort. 
Bij het feestgezelschap voegen zich bovendien Dulcie’s 
schoonmaakster uit Litouwen, de stokoude tweeling 
Olga en Fairy,  hun verpleegster Kate en de oude Pater 
Ambrosius die even door het raam naar binnen kijkt. 
Ook gaat er iets grondig mis met de paraplu’s, het wordt 
– zoals bij grand old lady Jane Gardam niet anders te ver-
wachten is – een onvergetelijk feest. Ook voor de lezer.

Jane Gardam De geheime brieven

twee verhalen

vertaald door gerda baardman en kitty 
 pouwels

te bestellen als onderdeel van de broekzak-
bibliotheek, per pakket van 6 exemplaren, met 
daarin van elke titel 2 exemplaren.
isbn pakket: 978 90 5936 777 7
prijs pakket: ca. € 35,95
verkoopprijs per stuk: ca. € 5,99
paperback | 11 x 17 | ca. 96 blz. | nur 302
verschijnt januari 2018
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Boekhandel:  _____________  Plaats:   _______________
Datum:   _____________  Ordernr.:  _______________

Uitgeverij Cossee Bestellijst Najaar 2017Verschijningskalender

zojuist verschenen Milena Michiko Flašar – Een bijna volmaakte vriendschap, midprice
  Jane Gardam – Een onberispelijke man 
  Marjolijn van Heemstra – Het groeit! Het leeft!
  Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs, midprice
  Wiel Kusters – Leesjongen
  Liesbeth Labeur – Een lamp voor mijn voet
  Liesbeth Labeur – Op weg en reis
  Stefano Mancuso – Briljant groen
  Catherine Poulain – Open zee
    
augustus  Sherko Fatah – In andermans handen
  Sherko Fatah – We gaan als het donker wordt, midprice
  De literaire kattenkalender 2018

september  Jane Gardam – Een trouwe vrouw
  Michael Ignatieff – Gewone deugden
  Eva Meijer – De soldaat was een dolfijn
  Rinus Spruit – Broeder, schrijf toch eens!
  Rinus Spruit – Een dag om aan de balk te spijkeren, midprice

oktober  David Foenkinos – Charlotte, midprice 
  David Foenkinos – Het geheime leven van Henri Pick
  Katja Reichenfeld – Charlotte Salomon. Berlijn als inspiratie
  Jonathan Robijn – Congo Blues
   Charlotte Salomon – Leven? of Theater?, actieprijs
  Loekie Zvonik – Hoe heette de hoedenmaker?
 
november  Eva Cossée – Amsterdam. Stad van aankomst 
  Hans Croiset – Ik, Vondel 
  Ariëlla Kornmehl – Wat ik moest verzwijgen, midprice
  Josepha Mendels – Rolien en Ralien
  Anna van Suchtelen – Versailles aan de Schelde
  Lia Tilon – Archivaris van de wereld

januari  J.M. Coetzee – Nietverloren
  David Grossman – De hardloper
  Jane Gardam – De geheime brieven
  Jane Gardam – Laatste vrienden
  Andreas Oosthoek – Witheet nadert de ijsberg
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Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 hw Amsterdam. Fax 020-5289912
Contact boekhandels: Nienke Timmers, timmers@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com 

aantal isbn  titel    auteur    korting  prijs

_____ 9789059367524 Congo Blues  Jonathan Robijn   ______  €18,99

_____ 9789059367234 Laatste vrienden  Jane Gardam   ______  €22,99

_____ 9789059367531 Het geheime leven van Henri Pick David Foenkinos   ______  €19,99

_____ 9789059367548 Hoe heette de hoedenmaker? Loekie Zvonik   ______  €18,99

_____ 9789059367555 Versailles aan de Schelde Anna van Suchtelen   ______  €24,99

_____ 9789059367562 Charlotte Salomon. Berlijn als inspiratie 

      Katja Reichenfeld   ______  €15,00

_____ 9789023996152 Leven? of Theater?, actieprijs Charlotte Salomon   ______  €99,99

_____ 9789059366138 Charlotte, midprice  David Foenkinos   ______  €12,50

_____ 9789059367623 Gewone deugden  Michael Ignatieff   ______  €24,99

_____ 9789059367579 Witheet nadert de ijsberg Andreas Oosthoek   ______  €25,00

_____ 9789059367586 De soldaat was een dolfijn Eva Meijer    ______  €15,00

_____ 9789059367593 Wat ik moest verzwijgen, midprice Ariëlla Kornmehl   ______  €12,50

_____ 9789059367777 Broekzakbibliotheek       ______   per 6 stuks €35,95

recent verschenen

_____ 9789059367340 In andermans handen  Sherko Fatah   ______  €19,99

_____ 9789059367395 We gaan als het donker wordt, midprice 

      Sherko Fatah   ______  €12,50

_____ 9789059365315 Een bijna volmaakte vriendschap, midprice 

      Milena Michiko Flašar   ______  €12,50

_____ 9789059367227 Een trouwe vrouw  Jane Gardam   ______  €22,99

 _____ 9789059365711 Komt een paard de kroeg binnen David Grossman   ______  €19,99

_____ 9789059367401 Het groeit! Het leeft!  Marjolijn van Heemstra   ______  €15,00

_____ 9789059367418 De hemel boven Parijs, midprice Bregje Hofstede   ______  €12,50

_____ 9789059364486 De literaire kattenkalender 2018     ______  €21,99

_____ 9789023997388 Leesjongen   Wiel Kusters   ______  €24,99

_____ 9789059367111 Op weg en reis  Liesbeth Labeur   ______  €15,00

_____ 9789059367098 Briljant groen  Stefano Mancuso    ______  €22,99

_____ 9789059367364 Open zee   Catherine Poulain   ______  €22,99

_____ 9789059367333 Broeder, schrijf toch eens! Rinus Spruit   ______  €18,99

_____ 9789059364486 Een dag om aan de balk te spijkeren, midprice 

      Rinus Spruit   ______  €12,50
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