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UITGEVERIJ COSSEE 

De laatste ontsnapping

De zevende roman van Jan van Mersbergen, De laatste ontsnapping, werd 

feestelijk gepresenteerd i.s.m. Das Magazin en is meteen herdrukt. nrc Han-
delsblad: ‘Hoe een mens een brok in zijn keel kan krijgen door een doodeen-

voudige zin.’ Trouw: ‘Een smartlap op niveau: goed geschreven en authentiek.’ 

Elsevier: ‘Prachtig verhaal over vaders en zonen.’ Tubantia: ‘Een roman die 

vrijwel alles wat de laatste tijd aan Nederlandse literatuur is verschenen in de 

schaduw stelt.’

Hoger Dan De zee

Francesca Melandri is met haar tweede roman Hoger dan de zee genomi-

neerd voor de europese literatuurprijs 2014 en de premio Campiello. Eind 

juni komt de auteur naar Nederland. Haar debuut Eva slaapt werd bekroond 

met meerdere literaire prijzen. Samen met De kinderjaren van Jezus van 

J.M. Coetzee en Wat ik moest verzwijgen van Ariëlla Kornmehl, is Hoger 
dan de zee geselecteerd voor de leesclub van Boekentaal Mondiaal (Passage). 

Cossee in Het tHeater

De theatervoorstelling van Een tropische herin-
nering, het aangrijpende verhaal van een van de  

laatste ooggetuigen van Nederlands-Indië, gaat  

in september in première. In november volgt de  

première van de theaterbewerking van Alleen in 
Berlijn van Hans Fallada. 

gijs ijlanDer en Yvonne Kroonenberg

Yvonne Kroonenberg en Gijs IJlander gaan samen op boekhandelstournee. 

Wees blij dat je ze nog hebt van Kroonenberg en Vergeef ons onze zwakheid 
van IJlander hebben thematische overeenkomsten, maar bovenal zijn de  

auteurs bewonderaars van elkaars werk en gaan ze graag in gesprek. 
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‘Een openbaring!’ – Viktor Jerofejev
 
‘Gazdanovs meeslepende, glasheldere 
taal breekt zelfs het verzet van de traag-
ste lezer en de hardnekkigste iPhone-
verslaafde.’ – Maxim Biller

De nooit eerder vertaalde roman Nachtwegen van Gajto 

Gazdanov toont ons aan de hand van nachtelijke taxiritten 

de hele kosmos der mensheid: de brute en de zachtmoedi-

ge, de zoekende en de verliefde, de Russen in ballingschap 

en de nachtvlinders van Parijs. Gazdanov, volgens Nabokov 

‘een bijzonder scherpzinnige observator van het leven’, 

maakte met Nachtwegen naam en faam als de ‘Russische 

Camus’. 

Uitgeverij Cossee en Lebowski Publishers slaan de handen 

opnieuw ineen. 

Kijk op www.gajtogazdanov.nl en bestel bij Lebowski 

Publishers bij willem.verduijn@dutch-media.nl

roman

in samenwerking met lebowski publishers

oorspronkelijke titel nochnaya doroga

vertaald door arie van der ent

isbn 978 90 4881 919 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt september 2014

e-isbn 978 90 4881 920 1 | ca. € 12,99 
 
www.gajtogazdanov.nl

Gajto Gazdanov           Nachtwegen
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Ook verkrijgbaar
als e-book



‘Bregje Hofstede heeft alles wat elke gewone  
sterveling zo graag zou willen hebben: intelligentie,  

vastberadenheid, een mooie pen en de belofte van een  
jong talent. De jury is vervuld van zowel ontzag als  

verwachtingen over haar schrijflust.’ 

– uit het juryrapport van de Hollands Maandblad aanmoedigingsbeurs 2012/2013 

UITGEVERIJ COSSEE 4

een bijzonder debuut
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Bregje Hofstede (Ede, 1988) woont in Brussel, volgde haar studies kunstgeschiedenis en Frans in Utrecht, 

Parijs en Berlijn, en sloot die af met een onderzoeksmaster in 2012. Hofstede ontving de Hollands Maandblad 

aanmoedigingsbeurs 2012/2013 voor haar korte verhalen en essays. Ze doceert kunstgeschiedenis aan de 

Radbouduniversiteit en werkt als redactrice. De hemel boven Parijs is haar debuutroman. 

P R O M O T I E

• Interviews in dag- en weekbladen

• Optredens in boekhandels en op literaire podia

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World Rights 

 

www.bregjehofstede.nl
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Bregje Hofstede        De hemel boven Parijs

De comfortabele routine van Olivier,  
professor in de kunstgeschiedenis aan de 
Sorbonne, raakt ontwricht wanneer zijn baas 
hem vraagt om als mentor van een uitwisse-
lingsstudente op te treden. De stugge Neder-
landse rakelt een geschiedenis op die Olivier 
had willen vergeten, maar die tegelijk het 
kostbaarste is dat hij bezit. 
   

Tegen beter weten in zoekt hij toenadering tot de studente, 

en geeft haar een advies dat hij zelf nooit heeft opgevolgd. 

    Maar Fie heeft haar eigen leven. Zij worstelt met een 

onmogelijke keuze: streven naar het allerhoogste, en eraan 

kapot gaan – of nooit beginnen om niet te falen. Ze voert 

koppig verzet tegen haar eigen levensangst en daagt Olivier 

uit hetzelfde te doen.

    De hemel boven Parijs gaat over de leugens die wij voor 

onszelf bedenken om niet te hoeven doen wat we het meest 

verlangen. Bovendien is het een van de meest opvallende 

liefdesverhalen van de Nederlandse literatuur van nu, en 

een betoverende entree van een jonge auteur. 

roman

isbn 978 90 5936 497 4 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt augustus 2014

e-isbn 978 90 5936 498 1 | ca. € 14,90
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UITGEVERIJ COSSEE 8

‘Ik heb mijn uiterste best gedaan om in deze roman 
een zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag te geven  
van wat mensen in Duitsland van april 1945 tot in de 
daaropvolgende zomer voelden, hoe ze leden en wat  
ze deden. Ik was een van hen.’ – Hans Fallada



De laatste grote autobiografische roman van Fallada is 
een buitengewoon eerlijk boek. De auteur schreeuwt zijn 
verontwaardiging over zijn landgenoten van de daken.  
Na de oorlog heeft ineens niemand meegedaan – een 
verenigd volk van verzetsstrijders! 
Fallada spaart niemand, ook zijn alter ego dr. Doll komt 
er niet zonder kleerscheuren vanaf.  
De morfinist, de alcoholist, de onbetrouwbare, de bedrie-
ger – Fallada weet waarover hij het heeft en triomfeert 
opnieuw als een van de grootste vertellers van zijn tijd. 

voor het eerst in nederlandse vertaling

Hans Fallada 
Een waanzinnig begin

UITGEVERIJ COSSEE 9



Hans Fallada (Greifswald, 1893 – Berlijn, 1947) 

raakte met zijn romans de zenuw van zijn 

tijd. Zijn oeuvre is in vele talen verschenen 

en dankzij de roman Alleen in Berlijn (Cossee 

2010) wereldwijd herontdekt. Veel van zijn 

boeken werden door de nazi’s verboden. In 

1932 verscheen Fallada’s wereldsucces Wat nu, 

kleine man? (Cossee 2011), dat intussen al vier 

keer verfilmd is. Pas na zijn dood versche-

nen de eveneens verfilmde romans Alleen in 

Berlijn en De drinker (Cossee 2012) en – voor 

de eerste keer in Nederlandse vertaling – Een 

waanzinnig begin. Deze sterk autobiografische 

roman sluit naadloos aan bij het succesvolle In 

mijn vreemde land. Berichten uit de gevange-

nis 1944 (Cossee 2013).

P R O M O T I E

• Uitgever gaat graag op ‘Fallada-tournee’ naar de boekhandel

• Landelijke aandacht na Boek van de Maand in DWDD

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Speciale Fallada-actie voor de zomervakantie

• Voorpublicatie 

• Alleen in Berlijn in november 2014 op het toneel

‘Hij was geen gelukkig mens, deze Fallada. Maar hij zag alles. Wie van de 
schrijvers van tegenwoordig zit zo dicht op de huid van de kleine man als hij?’

– Der Spiegel

UITGEVERIJ COSSEE 10
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Hans Fallada         Een waanzinnig begin

‘Een onverbiddelijke afrekening met de 
Duitsers en met zichzelf ’, oordeelde de pers 
over deze moedige en choquerende roman, 
geïnspireerd op Fallada’s eigen leven. Op-
nieuw toont hij zich als rebel avant la lettre, 
zoals zijn lezers van hem gewend zijn. 
   

Een waanzinnig begin vertelt over de opzienbarende 

belevenissen van Fallada’s alter ego dr. Doll tijdens en 

na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Over hoe hij 

onder Russische bezetting van koeherder burgemeester 

wordt en over zijn eerste maanden in Berlijn met zijn 

jonge, drugsverslaafde tweede vrouw. Terwijl de Trüm-

merfrauen puinruimen in de stad, angstige nazi’s proberen 

te ontsnappen en iedereen op jacht is naar voedsel en 

onderdak, tobben de Dolls vooral over hoe ze hun volgende 

roes kunnen bekostigen. Fallada beschrijft schrijnend hoe 

hoop en toekomstplannen in rap tempo kunnen omslaan 

in wanhoop, verraad en moedeloosheid. 

    Wanneer de omvang van de Duitse misdaden zich af 

begint te tekenen, voelt Doll zich medeplichtig aan de 

schuld van zijn land, maar hij vlucht in het paradijs van 

de morfine – en in zijn werk. Net als Fallada probeert hij 

zich door schrijven te redden, en hij schrijft tot de totale 

uitputting. 

    Een waanzinnig begin kan gelezen worden als het 

vervolg op zowel het beroemde Alleen in Berlijn als op In 

mijn vreemde land en als ‘een zo waarheidsgetrouw moge-

lijk verslag van wat mensen in Duitsland toen voelden, hoe 

ze leden en wat ze deden’. 

roman

oorspronkelijke titel der alpdruck

vertaald door anne folkertsma

isbn 978 90 5936 499 8 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | 272 blz.
ca. € 22,90 | verschijnt september 2014

e-isbn 978 90 5936 500 1 | ca. € 14,90
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UITGEVERIJ COSSEE 13

Uitgeverij Cossee feliciteert Gerbrand Bakker met de 25ste druk 
van Boven is het stil en met 25 buitenlandse edities! 

Met veel dank aan de boekhandel, de pers en de lezers 

vieren wij dit succes met een bijzondere gebonden uitgave 

met leeslintje. 

‘Een boek dat misschien wel het mooiste debuut is van de 

afgelopen tien jaar.’ – Wim Brands in De Avonden

‘Boven is het stil is zo’n debuut waarvan je na lezing zegt 

– en vergeef me de clichés: hier is een schrijver opgestaan; 

dat maakt heel benieuwd naar zijn volgende boeken.’  

– Maarten Moll in Het Parool

‘This is a novel of great brilliance and subtlety.’  

– The Independent

‘De schoonheid van Boven is het stil is vooral gelegen in de 

stijl. Bakker schrijft natuurlijke, droogkomische dialogen 

en weet zonder omhaal van woorden perfect de sfeer van 

een schaatstocht op het meer, een ernstig gesprek aan de 

keukentafel of een wandeling door de wei op te roepen.’   

– Pieter Steinz in nrc Handelsblad

‘Precies zo stil en toch vol zeggingskracht als een Hollands 

schilderstuk kan zijn.’ – Politiken

roman

isbn 978 90 5936 501 8 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | 272 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2014

e-isbn 978 90 5936 377 9 | € 9,90

 

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Een schitterende, applauswaardige prestatie. Een bewonderenswaardig 
kunstwerk.’ – Der Spiegel

‘Achter de elegante titel verschuilt zich het ware verhaal van een misdaad 
en van een legendarische actie vol solidariteit, piëteit, moed en avontuur.’ 
– Die Zeit

‘Een ijzersterk boek.’ – Hannoversche Allgemeine

‘Je hoeft geen autofreak te zijn om te begrijpen dat dat verroeste auto-
wrak als een soort troost werkt. Wat Dea Loher van dit materiaal maakt,  
is ongelofelijk.’ – Süddeutsche Zeitung

‘Het is een wonderbaarlijk boek – en zó mooi!’ – swr-Bestenliste

‘Dea Loher heeft de best mogelijke vorm gevonden voor hoe wij  
omgaan met verlies en vergankelijkheid.’ – Deutschlandradio

‘Sterke, eigenwijze personages die de lezer direct omarmt.’  
– Schwäbische Zeitung

‘Voor de liefhebbers van mooie boeken, niet alleen van  
mooie auto’s.’ – Autobild 
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Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, kwetsbaarheid, een  
gezonken racewagen en de ongelofelijke geschiedenis erachter. 

Dea Loher
Bugatti boven water



Dea Loher (Traunstein, 1964) studeerde 

germanistiek en filosofie in München en 

woont in Berlijn. Haar toneelstukken brachten 

haar al snel internationale faam; er is geen 

Duitse toneelschrijver die tegenwoordig meer 

gespeeld wordt dan Loher, met meer dan drie-

honderd ensceneringen in eenendertig landen, 

waaronder ook Nederland. Haar toneelwerk 

werd bekroond met de Else Lasker Schüler-

prijs, de Brecht-prijs, de Literatuurprijs van 

Berlijn en de Prijs voor Drama. Bugatti boven 

water is haar romandebuut en een bestseller in 

Duitsland.

P R O M O T I E

• Auteursbezoek

• Lezingen i.s.m. het Goethe-Institut in Rotterdam en Amsterdam

• Interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

‘Deze buitengewoon geslaagde roman over de inventieve kant van 
ons verdriet leest als een teder troostboek.’ – Kulturradio Berlin

UITGEVERIJ COSSEE 16
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Dea Loher                 Bugatti boven water

Tijdens een groot feest in het Zwitserse  
Locarno wordt Luca Mezzanotte door een 
groep tieners in elkaar geslagen en overlijdt 
aan zijn verwondingen. De reconstructie van 
de misdaad roept alleen maar meer twijfels 
op. Wat is er daadwerkelijk met Luca ge-
beurd, en vooral: waarom? De bewijsvoering 
tegen de verdachten lijkt een incomplete  
puzzel, al zijn er voldoende getuigen. 
   

‘Laat ons dan tenminste iets leuks voor hem doen,’ zegt 

Jordi, een vriend van Luca. Zo ontstaat het plan om met 

Luca’s oude duikersclub zijn droom te realiseren en het 

autowrak van de legendarische Bugatti van de bodem 

van het meer naar boven te halen. De riskante berging 

van de opvallend intacte auto wordt een gigantisch feest 

en een eerbetoon aan Luca. Maar de zoektocht naar het 

verhaal achter de gezonken wagen neemt een onverwachte 

wending.

    Bugatti boven water laat zien hoe inventief wij zijn om 

onszelf uit de verlamming van verdriet, ongeluk en zinloos 

kwaad te redden. ‘Zoiets verzin je niet,’ zei Dea Loher in 

een interview. ‘Zonder de moord op Luca was die Bugatti 

misschien nooit boven water gekomen, net als de ware 

geschiedenis erachter.’ 

 

roman

oorspronkelijke titel bugatti taucht auf

vertaald door nelleke van maaren

isbn 978 90 5936 502 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2014

e-isbn 978 90 5936 503 2 | ca. € 14,90
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‘Aarzel niet, koop het meteen, deze roman is één van de  
hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur.’ – Maarten ’t Hart

Na twee jaar gevangenschap in Westerbork en Theresienstadt 
moest Ida Simons haar veelbelovende carrière als concert-
pianiste opgeven. In 1960 debuteerde zij als romanschrijfster 
met het veelgeprezen – maar ten onrechte in de vergetelheid 
geraakte – Een dwaze maagd. Een portret van een jong meisje 
in de jaren twintig en een humoristisch en liefdevol beeld van 
Joods familieleven in Antwerpen, Den Haag en Berlijn.

Ida Simons
Een dwaze maagd



Ida Simons (Antwerpen 1911 – Den Haag 1960) 

kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar 

ouders naar Nederland. Op negentienjarige 

leeftijd debuteerde zij als pianiste bij de Cercle 

Musical Juif in Antwerpen. Haar ster steeg snel 

na haar studie in Londen en Parijs en ze trad 

met vele grote orkesten op in binnen- en bui-

tenland. De inval van de Duitsers brak haar car-

rière af. Met haar gezin werd zij afgevoerd naar 

Barneveld, vervolgens naar Westerbork en ten 

slotte naar Theresienstadt. Na de oorlog trad ze 

weer op, maakte zelfs een tournee door de Ver-

enigde Staten, maar bleek niet meer opgewas-

sen tegen de hoge eisen die aan een uitvoerend 

kunstenaar werden gesteld. Ze beëindigde haar 

loopbaan als pianiste en begon te schrijven. In 

1946 debuteerde ze met de dichtbundel Wrange 

oogst. In 1960 verscheen Een dwaze maagd. 

Deze roman werd hoog geprezen en maakte de 

verwachting van haar schrijverschap volledig 

waar. Door haar vroege dood is haar werk ten 

onrechte in vergetelheid geraakt. 

Een vergeten klassieker van eigen bodem in ere  
hersteld, een zeldzaam talent opnieuw ontdekt

UITGEVERIJ COSSEE 20
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P R O M O T I E

• Grote aandacht voor vergeten klassieker

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World Rights

• Indrukwekkende, uitgebreide persmap met onbekend beeld- en tekstmateriaal

• Unieke concertopnames beschikbaar van haar Amerikaanse optredens 1950-1951



Ida Simons                 Een dwaze maagd

De ouders van Gittel leven als kat en hond. Haar vader ‘was 

een sjlemiel en hij wist het’, en hij krijgt niet veel voor 

elkaar in de zakenwereld. Iedere keer als het haar moeder 

te veel wordt, vertrekt ze met haar dochter voor een paar 

weken naar haar familie in Antwerpen. Gittel kan daar 

volop toegeven aan haar passie voor het pianospelen, want 

er wordt niet al te veel op haar gelet in het bonte, levens-

lustige gezin, waar haar moeder zich veel beter thuis voelt 

dan bij haar echtgenoot. 

    Bij een bevriend bankiersgezin speelt Gittel op de Stein-

way en leert haar eerste levenslessen. Haar grenzeloze 

vertrouwen in haar oudere vriendin Lucie wordt op harde 

wijze geschonden. Simons beschrijft op onnavolgbare 

wijze de kwetsbare relatie tussen de twee meisjes mid-

den in de bedrijvige Joodse gemeenschap in Antwerpen 

en roept een Elsschot-achtige wereld op. In Berlijn, waar 

Gittels vader zijn fortuin in een handomdraai probeert te 

vergaren, is de illusie van rijkdom na de beurskrach van 

1929 snel voorbij. Wie, vraagt zich Gittel af, kan je in deze 

wereld van oplichters nog vertrouwen?

    Ida Simons vertelt over de lotgevallen van de argeloze 

Gittel met een lichte, vaak humoristische toon. Als geen 

ander weet ze zich in te leven in een meisje op zoek naar 

een veilige plek in een onzekere tijd en een chaotische 

wereld. 

‘Het is vreemd dat Een dwaze maagd de eerbiedwaardige 

Encyclopedie van de wereldliteratuur niet haalde. Want  

wat is het een prachtige roman! Een literair hoogtepunt.’  

– Maarten ’t Hart

roman

isbn 978 90 5936 504 9 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 208 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2014

e-isbn 978 90 5936 505 6 | ca. € 14,90
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‘Beter dan een reis naar Amerika – en wat 
een unieke blik op vrouwen, op een bijna 
mythisch tijdperk en een betoverende  
natuur. Móet in de leeskoffer voor de  
vakantie!’ – Ad Quist, Boekhandel Quist, 
Bergen op Zoom

Een verdwaalde vrouw is net als Williams’ Stoner 

een tijdloze klassieker en overtuigt nog altijd 

moeiteloos. 

‘Willa Cather is de inspiratiebron van John 
Williams. Een verloren vrouw gaat over 
gelijksoortige thema’s, is uiterst leesbaar, 
sexy zelfs.’ – Trouw

‘Een onverwoestbare klassieker.’ – vpro Gids

Willa Cather (1873-1947) schreef twaalf romans, 

talrijke verhalen, ontving in 1923 de Pullitzerprijs 

en wordt geprezen als een van de grootste Ameri-

kaanse schrijvers. Ze was een inspiratiebron voor 

onder anderen Alice Munro en John Williams. 

UITGEVERIJ COSSEE 

roman

oorspronkelijke titel a lost lady

vertaald door gerda baardman

isbn 978 90 5936 309 0 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | 160 blz.
€ 12,50 | prijsactie van 15 juni tot  
15 september

e-isbn 978 90 5936 496 7 | € 9,90

Willa Cather               Een verloren vrouw 
     

Ook verkrijgbaar
als e-book

€12,50
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Keuze van de boekhandel



Na het succes van De literaire tuinkalender 2015 
is In de tuin een must read voor alle tuinliefheb-
bers – praktische tips en heldere taal, van acacia 
tot zwanenbloem!

Wat Vita Sackville-West, de geliefde van Virginia Woolf, 

over tuinen en tuinieren heeft geschreven, hoort inter-

nationaal gezien bij het aantrekkelijkste en beste dat ooit 

over dat onderwerp is verschenen.

In 1930 begon de schrijfster en dichteres een tuin op een 

verwaarloosd terrein vol puin en onkruid bij Sissinghurst 

Castle. In dertig jaar maakte ze daar een prachtig tuin-

complex van dat tot de meest bezochte tuinen ter wereld 

behoort. 

‘Wie zo kan schrijven, is onsterfelijk. Wat Vita 
vooral zo leesbaar maakt, is haar droge gevoel 
voor humor.’  – Romke van de Kaa

Vita Sackville-West (1892-1962) werd aanvankelijk slechts

door een klein publiek gelezen, hoofdzakelijk bestaand  

uit de leden van de Bloomsbury Group. Ze verwierf uitein-

delijk faam als tuinier en schrijver en werd wereldwijd

bekend door Portrait of a Marriage, de biografische roman 

die haar zoon Nigel Nicolson over zijn ouders schreef. 

UITGEVERIJ COSSEE

roman

oorspronkelijke titel in the garden

vertaald door c. en a. tholema

isbn 978 90 5936 506 3 | nur 302/420
gebonden met linnen flexcover

8,5 x 15 cm | 192 blz. 
ca. € 16,90 | verschijnt juni 2014

e-isbn 978 90 5936 507 0 | ca. € 9,90

 

Vita Sackville-West       In de tuin

23

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Aan de hand van interviews, reizen door Duitsland, 
Frankrijk en Nederland en een geërfde kist vol brieven, 
documenten en foto’s reconstrueerde Eefje Rammeloo 
het tumultueuze leven van haar grootouders.



UITGEVERIJ COSSEE 25

‘Mijn grootmoeder vertrok midden in de oorlog per trein 
naar het hol van de leeuw en trouwde met een Duitser. Met 
goed en fout of zwart en wit kom je in dit verhaal niet ver-
der. En met grijs ook niet. Daarom moest ik het vertellen.’

Eefje Rammeloo
Titia 

Een onbezonnen reis naar het 
land van de vijand



Eefje Rammeloo (Geleen, 1979) studeerde aan 

de Utrechtse School voor de Journalistiek. In 

Zuid-Afrika volgde ze vakken politicologie en 

filosofie aan de Rhodes University in Graham-

stad. Vervolgens behaalde ze aan de Univer-

siteit van Utrecht een Master in Geschiedenis 

van de Internationale Betrekkingen. 

Ze was redacteur op de buitenlandredactie 

van de nos en werkt sinds 2011 als freelance 

journalist voor een groot aantal kranten en 

tijdschriften. Reportages in het buitenland 

zijn haar specialiteit. In 2014 verhuisde ze 

naar Shanghai. Als correspondent werkt ze 

daar onder andere voor het anp en De Groene 

Amsterdammer.

P R O M O T I E

• Interviews en uitgebreide aandacht in dag- en weekbladen

• Boekhandelstournee

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World Rights 

 

www.eefjerammeloo.nl

Een confronterend verhaal over de moeilijkste keuzes 
in tijden van oorlog
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Eefje Rammeloo      Titia  
    Een onbezonnen reis naar het land van de vijand

Wat drijft een jonge vrouw ertoe om in 1942  

naar Duitsland te verhuizen? Haar familie  

was geschokt en wist niet precies wat Titia 

Vermeulen in Duitsland ging doen. ‘Het is nog 

steeds moeilijk’, schrijft Eefje Rammeloo, ‘met 

hen over hun moeder te praten. Iedereen vreest 

nog altijd het ergste: een verborgen sympathie 

voor de vijand.’

De werkelijkheid lag anders. Waar Rammeloo dacht een 

spannend familieverhaal te vinden, ontdekte zij een 

generatie-overstijgend trauma.

    Er is uitgebreide correspondentie bewaard gebleven tus-

sen Titia en haar man, Wehrmachtsoldat Helmut Vaster-

man. Er zijn brieven uit Duitsland aan haar familie, waarin 

ze verslag doet van haar zwangerschap, haar angsten en 

haar droom over een gezamenlijke toekomst. Maar hoe 

kreeg ze het voor elkaar om, vanuit Duitsland, zo weinig te 

laten merken van de oorlog zelf?

    Titia had zeker geen warme gevoelens voor de nazi’s. 

Was ze dan naïef? Stukje bij beetje ontstaat het beeld van 

een eigenwijze, intelligente en vastberaden vrouw die de 

kleine katholieke wereld aan de Amsterdamse Nieuwen-

dammerdijk ontvlucht op zoek naar vrijheid. Helmut is 

haar ontsnappingsmogelijkheid en wordt na een tijdje ook 

haar grote liefde; ook hij is geen nazi. En toch zien wij met 

verbazing hoe de jonge familie na de bevrijding tussen 

wal en schip raakt, in Limburg terecht komt en juist hun 

kinderen slachtoffer worden van vooroordelen. Ook dit is 

een Nederlands verhaal.

familiegeschiedenis

isbn 978 90 5936 508 7 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz.
ca. € 18,90 | verschijnt september 2014

e-isbn 978 90 5936 509 4 | ca. € 14,90
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als e-book
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diverse kranten en tijdschriften en is een van 

de toonaangevende essayisten van Nederland. 

Hij publiceerde onder meer een monografie 

over Paul Klee, een boek over de dichter en 

beeldend kunstenaar Lucebert en vele essay-

bundels. Zijn werk werd bekroond met de 

J. Greshoff-prijs, de Pierre Bayleprijs en de 

Busken Huetprijs. In 2006 verscheen bij Cos-

see zijn opzienbarende essay Waarom ik moet 

liegen tegen mijn demente moeder, in 2008 

de voor de ako Literatuurprijs genomineerde 

essaybundel Schipbreuk en in 2011 Offermans’ 

romandebuut Dood van een leraar.

P R O M O T I E

• Voorpublicatie in weekbladen

• Optredens in boekhandels en op literaire podia

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• Cossee World Rights

Een boeiende blik op de naoorlogse Nederlandse  
literatuur – een aanrader voor álle lezers
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Cyrille Offermans       Wat er op het spel staat  
       Literatuur en kunst in de schaduw van de avant-garde

Cyrille Offermans is een gepassioneerd lezer. 

‘Er is in de laatste decennia veel veranderd in de 

literatuur en kunst’, schrijft hij. ‘Het is tijd om 

de balans op te maken.’

Wat er op het spel staat opent met het dubbeltalent van 

dichter en schilder Lucebert en een prikkelend essay over 

de ‘de eeuwig jeugdige feestvierder’ Remco Campert. 

Offermans’ kritische blik op de ‘zogenaamde Grote Drie’ 

en zijn herwaardering van de experimentele Ivo Michiels, 

Jacq Vogelaar en Sybren Polet verdiepen en nuanceren ons 

beeld van deze schrijvers en leveren verrassende inzichten 

in hun oeuvres. 

    Aan de hand van het werk van onder andere A.F.Th. van 

der Heijden, Tom Lanoye en Joke van Leeuwen analyseert 

Offermans – altijd met een bewonderenswaardige open 

blik – wat er in recentere jaren op het programma van de 

interessantste schrijvers is komen te staan: het onderzoek 

naar de eigen geschiedenis, in autobiografische vorm 

of anderszins. ‘De literatuur wil de lezer niet van zich 

vervreemden’, stelt hij. ‘Ze wil, integendeel, de complexe 

realiteit verhelderen.’

    Wat er op het spel staat biedt de oriëntatie die in het 

cultureel klimaat van tegenwoordig zo broodnodig is. 

Even diepgravende als toegankelijke bespiegelingen over 

de betekenis en maatschappelijke invloed van de Neder-

landstalige literatuur, van een groot stilist en een van de 

toonaangevende essayisten van Nederland. 

essay

isbn 978 90 5936 510 0 | nur 323
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz. 
ca. € 24,90 | verschijnt juni 2014

e-isbn 978 5936 511 7 | ca. € 19,90

Ook verkrijgbaar
als e-book



Alfred van Cleef – Verloren wereld. Een Bosnische familiegeschiedenis

J.M. Coetzee – In ongenade, midprice

Mario Desiati – De bloemen van Mimì Orlando

Hélène Gelèns – applaus vanuit het donker

Saskia Goldschmidt – De hormoonfabriek, midprice

Wolfgang Herrndorf – Tsjik, midprice

Gilles Leroy – Nina Simone

Jan van Mersbergen – De laatste ontsnapping

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

Jowi Schmitz – Te vroeg geboren. Dagboek over mijn zoon

Raymond Williams – Grensland

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

Colombe Schneck – Salomé. De zoektocht naar een verdwenen kind

  

Ilse Akkermans – Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden 

in Nederlands-Indië 

Gerbrand Bakker – Boven is het stil, 25e druk

Gijs IJlander – Vergeef ons onze zwakheid

Dea Loher – Bugatti boven water

Ida Simons – Een dwaze maagd

Willa Cather – Een verloren vrouw, prijsactie

Cyrille Offermans – Wat er op het spel staat. Literatuur en kunst in de  

schaduw van de avant-garde

Vita Sackville-West – In de tuin

Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs

De literaire kattenkalender 2015

De literaire tuinkalender 2015

 

Hans Fallada – Een waanzinnig begin

Gajto Gazdanov – Nachtwegen

Eefje Rammeloo – Titia. Een onbezonnen reis naar het land van de vijand

zojuist 

verschenen 

april

mei

juni

augustus

september

Verschijningskalender
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Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2014
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 
   

_____ 978 90 5936 497 4 De hemel boven Parijs  Bregje Hofstede      _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 499 8 Een waanzinnig begin  Hans Fallada       _______ € 22,90

_____ 978 90 5936 501 8 Boven is het stil, 25e druk  Gerbrand Bakker      _______ € 19,90

_____ 978 90 5936 502 5 Bugatti boven water  Dea Loher       _______ € 19,90

_____ 978 90 5936 504 9 Een dwaze maagd  Ida Simons       _______ € 19,90

_____ 978 90 5936 309 0 Een verloren vrouw, prijsactie Willa Cather       _______ € 12,50

_____ 978 90 5936 506 3 In de tuin   Vita Sackville-West      _______ € 16,90

_____ 978 90 5936 508 7 Titia   Eefje Rammeloo      _______ € 18,90

_____ 978 90 5936 510 0 Wat er op het spel staat  Cyrille Offermans      _______ € 24,90

in samenwerking met lebowski publishers

_____ 978 90 4881 919 5 Nachtwegen   Gajto Gazdanov      _______ € 19,95

recent verschenen
_____  978 90 5936 479 0  Bestemming Soerabaja    Ilse Akkermans       _______  € 19,90

_____  978 90 5936 449 3  De bloemen van Mimì Orlando  Mario Desiati       _______  € 19,90

_____  978 90 5936 481 3  Het lied van de honing   Ralph Dutli              _______ € 18,90 

_____  978 90 5936 333 5  Alleen in Berlijn   Hans Fallada       _______ € 19,90

_____  978 90 5936 385 4  De drinker    Hans Fallada       _______ € 18,90

_____  978 90 5936 450 9  In mijn vreemde land   Hans Fallada       _______ € 22,90

_____  978 90 5936 494 3  Wat nu, kleine man?, midprice  Hans Fallada       _______ € 12,50

_____  978 90 4881 760 3  Het fantoom van Alexander Wolf  Gajto Gazdanov       _______ € 18,90

_____  978 90 5936 473 8  Vergeef ons onze zwakheid  Gijs IJlander       _______ € 18,90

_____  978 90 5936 475 2  Nina Simone   Gilles Leroy            _______ € 19,90

_____  978 90 5936 433 2  Hoger dan de zee   Francesca Melandri       _______  € 18,90

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

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

_____  978 90 5936 485 1  Te vroeg geboren   Jowi Schmitz       _______  € 16,90

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

_____  978 90 5936 434 9  Een tropische herinnering  Eric Schneider       _______  € 18,90

_____  978 90 5936 477 6  Grensland    Raymond Williams        _______  € 24,90

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. Fax 020-5289912

Contact boekhandels: Nienke Timmers, verkoop@cossee.com

Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com
UITGEVERIJ COSSEE 31

!



Uitgeverij Cossee bv

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
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Distributie Nederland
Centraal Boekhuis, Culemborg

Vertegenwoordiging Nederland
Nienke Timmers
Tel +31 (0)6 524 460 72
E-mail verkoop@cossee.com

Verkoop binnendienst
Laurens Molegraaf
Tel +31 (0)20 528 99 11
E-mail molegraaf@cossee.com

Promotie en publiciteit Nederland
Eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW  Amsterdam
Tel +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail bouman@cossee.com 

Verkoop & promotie
& distributie België
Uitgeverij Van Halewyck
Diestsesteenweg 71a
3010  Leuven
Tel +32 (0)16 35 33 06
Fax +32 (0)16 35 33 07

Perscontacten België
Lise Van Dessel
Tel +32 (0)6 104 684 81 
E-mail lise@vanhalewyck.be

Vertegenwoordiging België
Linda Vandermeulen
Tel +32 (0)478 22 67 90
E-mail lindav@vanhalewyck.be
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