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NIEUWS
BERMAN LITERATURE PRIZE UITGEREIKT AAN
DAVID GROSSMAN
Op 25 oktober 2021 werd de allereerste Berman Literature Prize uitgereikt aan David Grossman voor zijn roman Het leven speelt met mij. De
Zweedse prijs wordt toegekend aan auteurs die in hun werk de Joodse
cultuur onderzoeken en daarbij tijd- en cultuuroverschrijdend zijn. De
jury schreef over het boek: ‘Grossman illustreert een beweeglijk mozaïek van herinneringen waar geërfde trauma’s, familieverraad en liefde
groter dan het leven zelf overgaan in een uiterst menselijke beschrijving
van verschillende generaties van het Joodse leven in Europa en Israël.’

ANNA DE BRUYCKERE OP DE SHORTLIST VOOR
DE ZEEUWSE BOEKENPRIJS 2021
De dichtbundel Voor permanente bewoning van Anna de Bruyckere
behaalde de shortlist voor de Zeeuwse Boekenprijs 2021. Bovendien
won De Bruyckere met Voor permanente bewoning de Accolade voor
Beste Poëziebundel. De Bruyckere ontving de prijs uit handen van
commissaris van de Koning Han Polman.

NETFLIX-VERFILMING VAN TROUW VANAF FEBRUARI
ONLINE
De roman Trouw van Marco Missiroli, afgelopen oktober bij Cossee
verschenen, zal binnenkort in de vorm van Netflix-serie (Fidelity) te
zien zijn. De release is op 14 februari 2022.
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‘Missiroli is in topvorm. Vooral de perspectiefwissels zijn verbluffend:
soms glijdt hij in één alinea van het ene naar het andere personage
zonder dat dat geforceerd overkomt. Knap ook hoe hij vlot rond de
clichés slalomt, geen sinecure bij zo’n uitgekauwd thema, en zelfs bij
de tijdssprong in het tweede deel landt hij netjes op zijn twee voeten.
Puur vakwerk, deze Trouw.’ – Knack ★★★★

© irwan droog

20 JAAR UITGEVERIJ COSSEE

Dit jaar bestaat Uitgeverij Cossee twintig jaar. Twintig jaar lang liefde voor literatuur, voor onze
geweldige Nederlandse fondsauteurs, onze bevlogen vertalers, voor vergeten en vermaarde internationale en Nederlandse schrijvers. Twintig jaar op de bres voor de literatuur, samen met alle
boekhandelaren die ons een warm hart toedragen, met de leesclubs die onze boeken in het vizier
hebben en met de bibliotheken die onze titels aankopen. Daar zijn we dankbaar voor en dat willen
we laten zien! We gaan dit jubeljaar volop vieren met prachtige nieuwe boeken en bijzondere acties.
Houd onze sociale media en onze nieuwsbrief in de gaten voor updates en aankondigingen: we
komen met opvallende boekhandelsacties, jubileumkortingen en een nu al legendarisch feest, dat

© irwan droog

ons eigenzinnig en veelzijdig literair fonds nog eens extra in het zonnetje zet.
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Gerbrand Bakker
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‘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.’ – NRC Handelsblad
© bart koetsier

Gerbrand Bakker (Wieringerwaard, 1962) is auteur, columnist en hovenier. Zijn debuutroman Boven is het

stil (2006) werd bekroond met onder meer de toonaangevende International impac Dublin Literary Award, is voor
toneel bewerkt en verfilmd en werd in meer dan dertig
landen verkocht. Ook zijn romans Perenbomen bloeien

wit (2007) en Juni (2009) zijn op het toneel gebracht.
In de reeks Privé-domein publiceerde hij zijn dagboeken Jasper en zijn knecht en Knecht, alleen. Zijn andere
non-fictiewerken zijn Rotgrond bestaat niet en De 3

bestaat niet. Zijn roman De omweg (2010) stond op de
shortlist voor de Libris Literatuurprijs, werd bekroond
met de Independent Foreign Fiction Prize, een voorloper
van de International Booker Prize, en wordt nu verfilmd.
Al zijn romans zijn wereldwijd vertaald.

isbn 978 90 5936 501 8

isbn 978 90 5936 294 9 isbn 978 90 5936 337 3

isbn

978 90 5936 285 7

PROMOTIE

• Vooraf-leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Auteur beschikbaar voor lezingen in boekhandel en op podia
• Interviews in dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• POS-materiaal beschikbaar
• Cossee World Rights
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Gerbrand Bakker

De kapperszoon

Simon heeft zijn vader Cornelis nooit gekend. Toen diens
vrouw hem vertelde dat ze zwanger was, pakte Cornelis zijn
biezen en een dag later was hij dood. Of nou ja, iedereen gaat
ervan uit dat hij dood is; hij stond tenslotte op de passagierslijst van het

klm-vliegtuig

dat in 1977 crashte op Tenerife.

Simon is net als zijn vader en grootvader kapper, maar
erg gepassioneerd over dat knippen en scheren is hij niet. Bij
hem is het bordje fermé vaker naar buiten gedraaid dan het
bordje ouvert, want elke klant is een mens en mensen zuigen
energie. Maar er is één klant met wie hij buiten de zaak contact heeft: de schrijver. De schrijver zoekt naar een onderwerp
voor zijn volgende boek en wordt gegrepen door het verhaal
van Simons vader. Aangespoord door de schrijver gaat Simon
te rade bij zijn moeder en grootvader, die niet van plan zijn
veel los te laten.
Twaalf jaar na zijn laatste roman schrijft Gerbrand Bakker
een fenomenale nieuwe roman over rouwverwerking en de
niet te vermijden kracht van familiebanden.

roman
isbn

978 94 6452 001 9 | nur 301

paperback met flappen

12,5 x 20 cm | 304 blz. | € 24,99
isbn

978 94 6452 016 3 | nur 301

gebonden

12,5 x 20 cm | 304 blz. | € 29,99
2022
978 94 6452 002 6 | € 12,99

verschijnt februari
e-isbn

9 789464 520019
UITGEVERIJ COSSEE
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Al bijna een jaar op de bestsellerlijst van Der Spiegel

© guido schiefer

‘Wat een genadeloos grappige (maar ook empathische) zoektocht naar identiteit, die niets en niemand spaart. Iedereen die
zich afvraagt wie hij of zij eigenlijk is, is na het lezen van dit
boek niet alleen een slimmer geworden, maar gegarandeerd
ook beter gehumeurd.’
– Deutschlandradio
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Mithu Sanyal
Identitti
Het schandaal kan niet groter: een beroemde professor Postcolonial Studies, dé godin van het debat
over identiteit, gender en race presenteerde zich
als vrouw van kleur, maar blijkt wit. Voor haar studenten, bewonderaars en vijanden stort de wereld
in, een shitstorm barst los. Met vaart, zelfspot en
indrukwekkende kennis van zaken vertelt Identitti
over wat ons ten slotte vormt.
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‘Solidair en toch buitengewoon kritisch. In tijden van opgehitste, verontwaardigingsgedreven betweterdebatten is deze magistrale roman opluchting en leesgeluk tegelijk.’ – Westdeutscher Rundfunk
© eva cossée

Mithu Sanyal (Düsseldorf, 1971) is professor Cultuurwetenschappen, journalist en auteur die schrijft over
seks, gender, postkolonialisme, macht en racisme. Haar
dissertatie Vulva, das unsichtbare Geschlecht (2009),
geldt als een pionierswerk over dit thema. Sinds 1996
schrijft Sanyal features en hoorspelen voor de Duitse
zender WDR, en publiceert ze essays en artikelen in onder meer The Guardian en een aantal Duitse magazines.
In haar studie Vergewaltigung. Aspekte eines Verbre-

chens (2016) laat ze zien dat denken over verkrachting
een lange en opmerkelijk consistente geschiedenis
kent.

Identitti (2021) is haar eerste roman en stond – na talloze enthousiaste recensies – wekenlang op de bestsellerlijst van Der Spiegel. De roman staat op de shortlist
van diverse prijzen, waaronder ook de meest prestigieuze
Deutscher Buchpreis.
In 2021 was Mithu Sanyal uitgenodigd bij Writers
Unlimited in The Female Convention – #TheFutureIs-

Female. Ze woont met haar man en zoon in Düsseldorf.

PROMOTIE

• Het onderwerp is permanent in de media
• Net als in Duitsland: groot bestseller-potentieel
• Auteursbezoek voor lezingen in boekhandels en
op podia

• Interviews in kranten en weekbladen
• POS-materiaal beschikbaar
• Grote socialmediacampagne
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‘Identitti lukt het onmogelijke: het is
een enorm plezierige, zeer energieke
roman die levenslessen uitdraagt en
tegelijkertijd geweldig vermakelijk is.
[...] Sanyal slaagt erin de onstuitbare
vreugde van het uitwisselen van standpunten aan te wakkeren. En ze oefent
een indrukwekkende mentale behendigheid uit – vooral in de meest warrige debatten.’
– Jury Deutscher Buchpreis

Mithu Sanyal

Identitti

Het is een enorm schandaal: prof. dr. Saraswati, dé professor
voor postkoloniale theorie, gender- en identiteitstheorie, beweerde altijd dat zij van Indiase afkomst is. Maar ze heeft haar
huid laten kleuren en komt gewoon uit een Duitse familie.
Hoe moet haar studente en grote bewonderaar Nivedita de mediahype en shitstorm rond de fake-kleur op
haar populaire identiteitsblog ‘Identitti’ becommentariëren? Moet ze haar geliefde docente nu aanvallen of ver-

M I T H U

dedigen? Waarom deed Saraswati dit, wat zit erachter?

R O M A N

Als je gender fluid kunt zijn, geldt dit dan ook logischer-

S A N YA L

C O S S E E

wijs voor je huidskleur? Of zijn sekse en huidskleur biologie, maar is gender een keuze? Wat een verwarring,
en wat een spagaat tussen theorie, praktijk en emotie!
De lezer vliegen haatberichten, dogmatische tweets en
modieuze onzin om de oren, maar ook – en dat maakt
deze roman zo boeiend – buitengewoon heldere inzichten in de veranderingen van de tijdgeest. Professor Saraswati houdt zich knap staande, ook als haar
volgelingen bij de universiteit haar ontslag eisen.
Het is Mithu Sanyal met dit literaire huzarenstuk gelukt
om theoretische inzichten net zo meeslepend te beschrijven
als relatiestress, liefde en de afgronden van de ziel.

roman
oorspronkelijke titel identitti
vertaald door ymke van der staay

978 94 6452 009 5 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 416 blz.
€ 24,99 | verschijnt april 2022
e-isbn 97 8946 452 010 1 | ca. € 12,99

isbn

9 789464 520095

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Miriam Toews
Niemand zoals ik
‘Wat doe je als je geliefde en briljante zus wil dat
je haar helpt deze wereld te verlaten omdat ze haar
bestaan te pijnlijk vindt? Hoe maak je daar een geloofwaardig, ondraaglijk maar soms ook enorm
grappig verhaal van? Deze roman is een schot in
de roos.’ – Margaret Atwood
‘Als er een prijs was voor vrolijkheid in fictie, zou
Toews die zonder twijfel winnen voor de bijna ongelooflijke prestatie om suïcide en verdriet om te
zetten in een bij vlagen hilarisch verhaal.’
– The Guardian
‘Samen met Alice Munro, Robertson Davies, Margaret Atwood en Mordecai Richler vormt Toews het
mooiste kwintet van de Canadese schrijfkunst.’
– Los Angeles Times
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Miriam Toews (Steinbach, 1964) werd geboren in een
mennonitische gemeenschap in Manitoba, Canada. Op
haar achttiende liet ze de gemeenschap achter zich en
ging film studeren aan de Universiteit van Manitoba en
journalistiek aan de Universiteit van King’s College,
Halifax. Ze is auteur van verschillende romans en heeft
talloze literaire prijzen gewonnen, waaronder de Governor General’s Award for Fiction. Wat ze zeiden stond
maandenlang op de bestsellerlijst in Canada en Toews
bracht zo het waargebeurde verhaal van de mennonitische gemeenschap in Bolivia naar een groter publiek.
Het boek staat momenteel op de longlist van de Scotiabank Giller Prize.

‘Betrokken schetst Toews het ontstaan van een vrouwelijk bewustzijn in een ijzingwekkend vijandige omgeving.’ – de Volkskrant over Wat ze zeiden

isbn 978 90 5936 917 7

PROMOTIE

• Auteursbezoek voor lezingen in boekhandels en op podia
• Interviews in kranten en weekbladen
• POS-materiaal beschikbaar
• Socialmediacampagne
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© carol loewen

‘Dit is een beknopte, maar rijke roman, geschreven door een schrijfster met een uitgekiend gevoel voor ritme en psychologische finesse. Wat ze zeiden is een krachttoer.’
– De Standaard ****

Miriam Toews

Niemand zoals ik

De mennonitische gemeenschap heeft besloten: in het huis
van de zusjes Elf en Yoli mag wel een piano staan, maar het
mag alleen als instrument voor de Heer worden gebruikt.
De oudsten van de gemeenschap houden het gezin goed in
de gaten. Wanneer ze langskomen voor controle, klinkt er
vanuit een andere kamer plots de Prelude in g-mineur, opus
23 van Rachmaninov. Elf speelt eerst zachtjes, maar wordt
daarna steeds luider. De oudsten staan er bedremmeld bij:
tegen zoveel talent, hartstocht en beroering is zelfs het geloof niet opgewassen. Het is het begin van Elfs uitbraak uit
de gemeenschap, op zoek naar vrijheid, naar revolutie.
Jaren later is ze een wereldberoemd pianiste, rijk en in
een gelukkige relatie. Toch valt het leven haar zwaar. Haar
zus Yoli is gescheiden, blut, duikt – op zoek naar de ware –
met de verkeerde mannen in bed en probeert wanhopig haar
zus in leven te houden.
Drie weken voordat ze zou beginnen met haar langverwachte wereldtournee doet Elf haar zoveelste zelfmoordpoging en belandt in het ziekenhuis. Zowel Yoli als Elfs
partner staat voor een levensgroot dilemma. Kan Elf weer
gezond worden? Of moeten ze haar laten gaan?
Wat maakt een leven de moeite waard? Miriam Toews
weet op deze bijna onbeantwoordbare vraag in te gaan met
bijzonder mensvriendelijke humor. Op lichte maar zelfverzekerde toon schrijft ze over het afscheid van de kindertijd

roman
oorspronkelijke titel all my puny sorrows
vertaald door josephine ruitenberg en
claudia visster

en de uitdagingen van volwassen verplichtingen. Niemand

zoals ik is een persoonlijk verhaal over twee zussen en een
liefde die het leven verlicht.

978 90 5936 998 6 | nur 302
| 13,6 x 21,5 cm | 320 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt februari 2022
e-isbn 978 94 6452 0002 | € 12,99
isbn

paperback

9 789059 369986

Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Vanuit het perspectief van een verwonderde
botanicus beschrijft David Diop de schoonheid, breekbaarheid en het geweld van het
leven in alle mogelijke vormen.’ – Le Temps
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David Diop
Reis zonder terugkeer
‘Diop onderzoekt het drama van het kolonialisme
in een verhaal vol avontuur, mythes en liefde. Een
van de beste boeken van het jaar.’ – Voici

David Diops roman Meer dan een broer is:
Winnaar van de International Booker Prize 2021
Winnaar van de Europese Literatuurprijs
– voor de vertaling van Martine Woudt
Winnaar van de Prix Goncourt des Lycéens
Winnaar van de Premio Strega Europeo
Getipt door Barack Obama

UITGEVERIJ COSSEE
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David Diop (Parijs, 1966) groeide op in Senegal.
Hij staat aan het hoofd van de faculteit Letterkunde van
de Universiteit van Pau, in het zuidwesten van Frankrijk. In zijn werk, zowel in romans als wetenschappelijke
publicaties, onderzoekt Diop de Europese perceptie van
het Afrikaanse continent en Afrikanen. Zijn debuutroman Meer dan een broer (2019) werd genomineerd voor
alle literaire prijzen in Frankrijk en bekroond met de International Booker Prize, de Prix Goncourt des Lycéens
en de Premio Strega Europeo. De vertaling van Martine
Woudt werd door de studentenjury bekroond met de
Europese Literatuurprijs. De roman stond wekenlang
boven aan de Franse bestsellerlijst. Zijn nieuwe roman

Reis zonder terugkeer wordt in vijftien talen vertaald
en is genomineerd voor de Prix Goncourt en de Prix de
l’Académie française.

‘Geschreven zonder franje, in korte zinnen die een mysterieuze magie
in zich dragen, die je uitnodigen om een andere wereld in te stappen.’
– Sud Ouest Dimanche

isbn 978 90 5936 861 3

PROMOTIE

• Auteursbezoek voor lezingen in boekhandels en op podia
• Interviews in kranten en weekbladen
• POS-materiaal beschikbaar
• Socialmediacampagne
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© eric traversié

‘Reis zonder terugkeer is een even briljante als verontrustende roman.’ – Le Figaro

David Diop

Reis zonder terugkeer

De jonge botanicus Michel Adanson reist in 1750 af naar
Senegal om de lokale flora te bestuderen. De Fransman
bereidt zich voor op een tocht door het oerwoud, langs
stammen die een taal spreken die hij niet beheerst, en
waar tropische ziektes op de loer liggen. Maar als hij
het eiland Gorée bezoekt, doet hij een ontdekking: deze
plek van aankomst is voor miljoenen Afrikaanse tot
slaaf gemaakten een plek van vertrek, zonder terugkeer.
Als hij hoort over Maram, een jonge vrouw die vanuit Gorée
wist te ontsnappen naar het vasteland van Senegal, verandert
zijn plan. De reis wordt een zoektocht naar de talloze sporen
en legendes die deze vrouw heeft achtergelaten. In plaats
van aan zijn onderzoek te werken, schrijft hij in zijn notitieboekjes over de vriendschap met zijn gids Ndiak, over zijn
twijfels aan de superioriteit van het Verlichte Europa, en over
de prachtige Maram, die haar toekomst in eigen hand nam.
Net als in het bekroonde Meer dan een broer belicht David Diop een episode uit de koloniale geschiedenis. Een
geschiedenis die tot op de dag van vandaag voortduurt.

roman
oorspronkelijke titel la porte du voyage

sans retour
vertaald door martine woudt

978 94 6452 005 7 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
€ 24,99 | verschijnt maart 2022
e-isbn 978 94 6452 006 4 | € 12,99

isbn

paperback

9 789464 520057

Ook verkrijgbaar
als e-book
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© luca di benedetto

‘Verbazingwekkend hoe zo’n
jonge schrijver de geschiedenis
en tijdsgeest weet te vangen in
een intiem verhaal.’
– Il Giorno
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Giulia Caminito
Antonia’s dochter
Rome is na de eeuwwisseling nog duurder
geworden, Gaia leeft nu in een klein provinciestadje, aan het Meer van Bracciano.
Ze is slim, van eenvoudige komaf en weet
niet hoe ze vriendschappen moet onderhouden. Ze werkt hard, belandt op de universiteit en haalt alle examens. Maar in de
ogen van de elite blijft je afkomst altijd
in de kleren hangen. Zeggen ze.

UITGEVERIJ COSSEE
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Giulia Caminito (Rome, 1988) studeerde politieke filosofie. In 2016 debuteerde ze met de roman La Grande A
(over kolonialisme). Ze kreeg hiervoor diverse prijzen:
de Premio Bagutta voor debuten, de Premio Berto en de
Premio Brancati Giovani. In 2019 verscheen de historische roman Un giorno verrà waarvoor ze de Premio
Fiesole Under 40 kreeg. Antonia’s dochter is haar derde
roman.

Antonia’s dochter won de meest prestigieuze Italiaanse literatuurprijs, de Premio Campiello 2021 en was
finalist voor de Premio Strega 2021.

Een jaar op de bestsellerlijst in Italië, twaalf keer herdrukt en ruim
130.000 exemplaren verkocht.
Vertaalrechten verkocht aan 21 landen en filmrechten verkocht.
Winnaar van Premio Campiello 2021 en Premio Strega Off 2021
Shortlist Premio Strega 2021
PROMOTIE

• Het onderwerp ‘ongelijke kansen’ is permanent in de media
• Net als in Italië: grote bestsellerpotentie
• Auteursbezoek voor lezingen in boekhandels en op podia
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• POS-materiaal beschikbaar
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© luca di benedetto

Voor de lezers van Édouard Louis en Elena Ferrante

Giulia Caminito

Antonia’s dochter

Rome wordt almaar duurder, en de familie is arm. Dus verhuizen zij naar een dorpje in de buurt van de hoofdstad, aan
het meer van Bracciano. Maar een ding is zeker: dochter Gaia
moet in Rome naar een goede school, anders is er weinig
kans op een beter leven.
Op school wordt ze gepest: het meisje met de flaporen en
het rode haar, de verkeerde kleren. Alessandro is de ergste.
Als hij haar tennisracket kapotsnijdt (het hele gezin heeft
voor de aanschaf ervan moeten inleveren), ruïneert Gaia zijn
knie en pakt hem zijn racket af. Het is niet moeilijk om een
slecht mens te worden.
Een zomerliefde met Luciano, een jongen uit de hogere
kringen, eindigt in een teleurstelling: geen cadeaus, geen
warmte. Als wraak geeft ze een jongen ‘die niet deugt’ Luciano’s adres. Als de jongen haar vraagt wat zij wil als tegenprestatie, denkt ze: alles wat in dat huis staat en in het huis
ernaast. Maar ze vraagt alleen een mobieltje.
Om vooral niet te doen wat anderen haar aanraden, schrijft
Gaia zich in voor een studie Filosofie. Ze werkt hard, terwijl
anderen plezier maken. Als blijkt dat de studie niks gaat opleveren, gooit ze al haar geliefde boeken weg.
Wat is ‘een betere toekomst’, als je aan de verkeerde kant
van de rivier bent geboren? Pas jaren later geeft Gaia gehoor
aan de wens van een vriendin: leer me met moed van de pier
te springen: elkaar een hand geven, keihard schreeuwen en

roman
oorspronkelijke titel l’acqua del lago non

è mai dolce
vertaald door hilda schraa

dan met lef de diepte in.

978 94 6452 007 1 | nur 302
| 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz.
€ 24,99 | verschijnt april 2022
e-isbn 978 94 6452 0088 | € 12,99
isbn

paperback

9 789464 520071

Ook verkrijgbaar
als e-book
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© sebastian steveniers

Het water kwam en
sprak en de mensen
konden alleen nog
maar luisteren.
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Eva Meijer
Zee nu
‘De minister-president werd wakker gebeld door
zijn assistent. Het spijt me dat ik u zo vroeg bel
maar het land overstroomt. De minister-president
liep in zijn donkerblauwe pyjama naar zijn woonkamer. Hij keek uit over een donkere straat. Er was
niemand te bekennen, zelfs de duiven sliepen nog.
Het leger moest ingeschakeld worden. Er moest
een persconferentie komen met de ministers en
een vooraanstaande wetenschapper.’

UITGEVERIJ COSSEE
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‘Behalve romancier is Eva Meijer een boeiend denker, die in haar boeken genuanceerde en tegelijk radicale ideeën voor het voetlicht brengt.’ – NRC Handelsblad

© sebastian steveniers

Eva Meijer (Hoorn, 1980) is filosoof en schrijver. Ze
schreef vijf romans, waaronder de internationale bestseller Het vogelhuis (2016) en Voorwaarts (2019). In
2021 verscheen de novelle Haar vertrouwde gedaante.
Als essayist maakte Eva Meijer naam met haar grensverleggende essay De soldaat was een dolfijn. Over

politieke dieren (2017), gebaseerd op haar proefschrift
waarmee ze de Erasmus Dissertatieprijs won. Datzelfde
jaar ontving ze de Halewijnprijs voor haar gehele oeuvre. Tevens won ze de Hypatia-prijs. Begin 2019 verscheen De grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch

onderzoek naar depressie, dat in vele landen is vertaald. In 2021 schreef ze het essay voor de Maand van
de Filosofie, Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld

die verdwijnt. Haar boeken werden lovend besproken
in internationale media, waaronder The Guardian, Der

Spiegel en The New York Review of Books.

PROMOTIE

• Klimaatcrisis permanent in de media
• Boekhandelstournee
• Socialmediacampagne
• Perfect leesclubboek
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• POS-materiaal beschikbaar
• Cossee World Rights
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Eva Meijer

Zee nu

Het duurde even voor de mensen begrepen wat er aan de
hand was. De zee komt de ene dag verder het strand op dan
de andere. Een enkele strandwandelaar voelde wel dat er iets
niet in de haak was. Maar wat?
De zee wint elke dag een kilometer terrein. Polders aan
de kust lopen vol en de boulevard van Scheveningen staat
blank. De minister-president geeft een persconferentie en
Defensie stuurt soldaten naar de dijken. Op Twitter roepen complotdenkers Actie!, de Action adverteert: Eenmalig!

4 reddingsvesten voor de prijs van 3! Wetenschappers komen
van heinde en verre om dit zeldzame fenomeen te onderzoeken. Duitsland stelt sportzalen voor de geëvacueerde buren
ter beschikking. De koning vertrekt naar zijn vakantiehuis
in Mozambique. Maar waar moeten de herten heen? En hoe
zal het de blijvers vergaan die hun kampement opslaan op de
daken van kantoorgebouwen in de Randstad?
Als de mensen geëvacueerd zijn en de laatste meeuwen
hun heil elders zoeken, volgen wij activiste Arie, scholier
Wilg en oceanograaf Paula van der Steen op hun tocht over
de nieuwe zee, en ontdekken hoe het water hun kijk op de
wereld fundamenteel verandert.

Zee nu is als de zee – grillig, woest en onvoorspelbaar, dreigend en uiteindelijk troostend. Het is een roman over het
grootste gevaar van dit moment, over Nederland, over de na-

roman

tuur die ons bedreigt en koestert en over de mens, die gedwongen wordt zichzelf opnieuw uit te vinden.
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‘In zijn fascinerende boeken houdt
de Italiaanse hoogleraar Stefano
Mancuso een overtuigend pleidooi
voor alles wat groen is.’
– NRC Handelsblad

Stefano Mancuso
Bomen van de wereld
‘Wij dieren vertegenwoordigen slechts een miezerige 0,3 procent van de totale biomassa op aarde,
planten 85 procent. Het is duidelijk dat planten
in elke geschiedenis, in elk verhaal over onze planeet op de een of andere manier de hoofdpersonen
zijn.’ – Stefano Mancuso

UITGEVERIJ COSSEE

29

‘Mancuso vertelt met verve de verhalen van de kokospalm, waterhyacint en lampenpoetsersgras, van botanisten, boeren en ontdekkingsreizigers, van Mauritius tot Sicilië. Je zal nooit meer op dezelfde manier naar hulst of perzikkruid kijken.’
– De Standaard
© privécollectie

Stefano Mancuso (Catanzaro, 1965), hoogleraar aan de
Universiteit van Florence, leidt het Internationaal Laboratorium Vegetale Neurobiologie en is medeoprichter
van de International Society for Plant Signaling and Behavior. Met meer dan 250 wetenschappelijke publicaties
heeft hij naam gemaakt als dé expert op het gebied van
plantengedrag en -intelligentie. In 2010 werkte hij mee
aan het Europese Shuttle Programme en op de EXPO
2015 in Milaan presenteerde hij een nieuw en intussen
befaamd plantencultivatieproject. Zijn boeken Briljant

groen, Plantenrevolutie, Reizend groen en De universele rechten van de plant (Cossee 2017, 2018, 2019 en
2020) waren internationaal een groot succes. In 2018
ontving hij voor Briljant groen de prestigieuze Galileiprijs, die uitgereikt wordt voor vernieuwende wetenschappelijke boeken over baanbrekende ontdekkingen.

isbn978 9 05936

784 5

isbn

978 90 5936 927 6

isbn
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PROMOTIE

• Auteursbezoek voor lezingen in boekhandels en op podia
• Interviews in kranten en weekbladen
• POS-materiaal beschikbaar
• Socialmediacampagne
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Stefano Mancuso

Bomen van de wereld

Eén fijnspar in het bos van Paneveggio, Italië. Van die boom
maakte Stradivarius zijn veertien beste violen. Vioolbouwers
over de hele wereld gebruiken tegenwoordig de modernste
technieken om de klank van de zeventiende-eeuwse viool te
benaderen, maar toch zweert elke violist nog steeds bij de
klassieke violen van Stradivarius. Ligt het aan de lijm die hij
gebruikte? Het drogingsproces? Het vernis? Nee, stelt Stefano Mancuso, het geheim zit in het herkennen van die ene
perfecte fijnspar in het bos van Paneveggio.
In Bomen van de wereld reist de bioloog van Italië naar Manhattan en van het zuidelijkste puntje van Japan naar Parijs
om onderzoek te doen naar bijzondere bomen en planten.
Hun verhalen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met
die van ons. Want, zo weet Mancuso: ‘Het begint en eindigt
allemaal bij planten. Of het nu gaat over het leven op deze
planeet of over de klank van een viool, over de toekomst van
onze steden of over het oplossen van misdaden: alles begint
bij een plant. Elk verhaal begint met een plant.’

non-fictie
oorspronkelijke titel la pianta del mondo
vertaald door etta maris
geïllustreerd
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groei
soms slaan we ten onrechte een arm om iemand heen
precies, daar voel ik me ook niet altijd jofel bij

soms heeft iemand eerder een zetje nodig
psies, zoals wanneer je een groot paard bestijgt
maar nog stram bent van het rennen door mul zand

een vangnet klinkt mooi maar ik zie liever trampolines
ja! trampolines zijn tof: stuiteren om het stuiteren

die vangen je ook op maar je beweegt meteen weer omhoog
jaaaa dan schiet je de lucht in en val je opnieuw
en al wil je opstaan je stuitert weer op
wacht — niets laten bezinken niet prakkeseren niet dromen?
soms denk ik ten onrechte met iemand mee

het gaat mij om het omhoog! om de voortgang de groei

Hélène Gelèns (1967) studeerde wijsbegeerte in Amsterdam. Ze publiceerde poëzie, proza en essays in literaire
tijdschriften. Haar debuutbundel Niet beginnen bij het

hoofd verscheen in de Sandwichreeks van Gerrit Komrij in
2006 en werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. zet

af en zweef (Cossee 2010), haar eerste bundel, werd bekroond met de Jan Campert-prijs voor poëzie in 2010. Haar
bundel applaus vanuit het donker (Cossee 2014) werd door
de pers lovend ontvangen.

32

UITGEVERIJ COSSEE

© privécollectie

en om het vallen, hoe hou jij anders iemand hoog?

Hélène Gelèns

beginnen voor gevorderden

beginnen voor gevorderden is één langgerekte poging om te
beginnen, opnieuw, fris en met een open vizier. Maar hoe doe
je dat? Gloort de toekomst eigenlijk nog? We zien het begin
graag pril, pluizig en groen, maar zo ongecompliceerd is dat
begin maar zelden. Menige aanvang wordt doorkruist door
geweld en onderdrukking en daar komt vandaag de klimaatcrisis nog bij. Zelfs als kind moet je tegenwoordig al aardig
gevorderd zijn om te beginnen.
In haar zo kenmerkende ritmische en klinkende taal jongleert Gelèns met ontstaansmythes. Oorsprongsverhalen die
kunstenaars, schrijvers en denkers in de loop der eeuwen
hebben bedacht, het alledaags en maatschappelijke beginnen
en zelfs de oerknal zijn niet veilig bij haar. Is het spel of
verzet? Humor of nijd? Wellicht alles tegelijk.

gedichten
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paperback | 13,6 x 21,5 cm | 80 blz.
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‘Naar de overkant van de nacht is een van de beste boeken die ik ken.
Wat A Christmas Carol van Charles Dickens voor kerst is, is dit boek van Jan van
Mersbergen voor carnaval.’ – Ferry Visser, Boek & Bureau Rebers in Zevenaar
PROMOTIE

• Nu op het toneel door Afslag Eindhoven! Zie voor de speellijst
https://www.afslageindhoven.nl/agenda/
Speciaal carnavalsbierflesje met omslag op etiket

•
• Online leesclub met de auteur
• Boekenlegger en posters
• (Digitiaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Socialmediacampagne
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Naar de overkant van de nacht: 11e druk !

Inmiddels weten we: de tijden zijn anders dan anders. Ook
carnaval zal compleet anders gevierd moeten worden. Daarom is het tijd om terug te vallen op oude zekerheden.
Want carnaval betekent: samen vieren. Carnaval betekent:
dichtbij elkaar. Carnaval betekent: een geweldige roes.
Om toch samen dichtbij die roes te kunnen komen, brengen
we een jubileumeditie van Naar de overkant van de nacht in
– natuurlijk – de 11e druk!
Deze carnavalsroman lezen betekent: geen moment alleen
zijn. Deze roman doet de anderhalve meter binnen je eigen
bubbel vervagen. Deze roman maakt je niet dorstig naar het
feest en de roes, deze roman is alle lagen van het feest!
Vastelaovend saame!
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De literaire kattenkalender 2023
HET HELE JAAR DOOR KATTEN EN LITERATUUR!
De literaire kattenkalender is al jaren een onmisbaar cadeau
voor kattenliefhebbers en lezers. Met ook in 2023 elke week
een prachtige foto van een kat, en schrijvers en dichters die
de schoonheid, luiheid, brutaliteit, elegantie, nieuwsgierigheid, kortom: de persoonlijkheid van de kat bezingen.

De literaire
kattenkalender
2023

‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een nieuwe verrassing!’
– Opzij
Kijk ook op: www.facebook.com/literairekattenkalender en
www.instagram/literairekattenkalender.
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kalender
weekkalender in twee kleuren met dagelijkse
notitiemogelijkheid
de kalender wordt in augustus geseald bij u afgeleverd en niet herdrukt

978 90 5936 015 6 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje
24 x 32 cm | adviesprijs € 24,99
verschijnt in augustus 2022

isbn

ALLE ROMANS VAN EVA MEIJER € 15,-.

9789059368798 - € 15

Het schuwste dier
‘Mooie zinnen en
rake beelden zijn in
dit boek op bijna elke
pagina te vinden. Het
proza leunt tegen poëzie aan, het dwingt je
tot aandachtig lezen.’
– Trouw

e
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Dagpauwoog

Voorwaarts

Het vogelhuis

‘Een aarzelende lief-

‘De kracht van Voor-

‘De verdienste van

desgeschiedenis,

waarts schuilt in

Eva Meijer is dat je je

mooie overpeinzin-

Meijers ernst, haar be-

helemaal gaat identi-

gen over het leven

dachtzame, sensitieve

ficeren met Howard

van mens en dier,

toets. In de tederheid

en haar passie tot de

een reeks griezelige

waarmee ze “die voort-

jouwe maakt. Niet zij

aanslagen op slage-

durende weerstand die

is zonderling, de men-

rijen, tragikomische

liefde heet” beschrijft,

sen zonder vogels zijn

gevangenis- en recht-

die onbestuurbare,

het.’ – Tzum

bankperikelen. Een

eigenlijk anarchistische

wonderlijke, maar ook

prikkel die onafhanke-

nogal sfeervolle, en

lijkheid en vrijheidszin

aangrijpende avontu-

bedreigt. Essayistische

renroman.’

passages over manifest

– NRC Handels-

en revolutie mengt ze

blad

met meer zinnelijke

••••

zinnen over de fysieke
kwellingen van het
aardse boerenbestaan,
de verwarrende verlangens naar een geliefde.’

– Trouw

‘Lees dit boek om helemaal te ontspannen.
Het opent je ogen,
zorgt dat je naar buiten gaat en de vogels
ziet.’
– het DWDD boekenpanel

Verschijningskalender
zojuist
verschenen

januari

Jane Gardam – Hoogachtend, Eliza Peabody
Michael Ignatieff – Troost. Als licht in donkeren tijden
Alexander Kluge – Lente met witte vlaggen. April 1945
Marco Missiroli – Trouw
Rinus Spruit – De verlossing van Jacob Smallegange
Bea Vianen – Suriname, ik ben
Mark Boog – Het einde van de poëzie
Carmen Maria Machado – In het droomhuis
Jan van Mersbergen – Naar de overkant van de nacht. Midprice
Fran Ross – Oreo

februari

Gerbrand Bakker – De kapperszoon
Miriam Toews – Niemand zoals ik

maart

David Diop – Reis zonder terugkeer
Eva Meijer – Zee nu

april

mei

augustus

Julia Caminito – Antonia’s dochter
Stefano Mancuso – Bomen van de wereld
Mithu Sanyal – Identitti
Hélène Gelèns – beginnen voor gevorderden

De literaire kattenkalender 2023

FRAN ROSS
Cossee Century
roman
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‘Een roman die zich los wil worstelen van ieders verwachtingspatroon, die ruimte
wil maken voor het individu, ten koste van het fnuikende groepsdenken.’ – Alfred Schaffer
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De carnavalsklassieker!
2021 zal de geschiedenis in gaan als het jaar zonder carnaval,
of in Limburg: Vastelaovend. Om dit alsnog te kunnen ervaren brengen we een jubileumeditie van Naar de overkant van

de nacht in de 11e druk! Vier carnaval, coronair verantwoord,
vanuit je eigen woonkamer.
In deze carnavalsroman zet Ralf, vroeger een schipperskind en nu als veerman, de carnavalsgasten over naar de

De literaire
kattenkalender

overkant van de nacht. In de drukke straten van Venlo en in
de volle cafés en bars houdt hij het met zijn schippersbenen
net zolang vol als de meest doorgewinterde carnavalsvierders. Hij ontdekt dat het feest niet alleen gaat over drank en
seks in een donkere portiek. Af en toe denkt hij aan thuis,

2023

aan zijn vriendin Sara en haar kinderen. Sara, die als school-

Uitgeverij Cossee

meisje al verliefd op hem was. En die hij zevenentwintig jaar
later weer tegenkomt in de supermarkt. Vanaf dat moment
besluit hij haar bij te staan en samen met haar de kinderen
te verzorgen.
Tegen de kleurrijke achtergrond van de Vastelaovend
ontvouwt zich het verhaal van een man die niet alleen de
dieperliggende lagen van het feest ontdekt – de warmte, de
saamhorigheid, de serieuze ondertoon van de gein en dwaasheid – maar die ook beseft dat hij zichzelf is kwijtgeraakt in
de zorg voor het gezin.

roman
978 90 5936 964 1 | nur 301
| 11,5 x 20 cm | 176 blz.
€ 15,- | elfde druk

isbn

Uitgeverij Cossee bv
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
Tel +31 (0)20 528 99 11
E-mail info@cossee.com
www.cossee.com

Distributie Nederland
Centraal Boekhuis, Culemborg

paprerback

e-isbn

Verkoop, promotie
& distributie België
Pelckmans Uitgevers
Brasschaatsteenweg
308
43
2920 Kalmthout
Tel +32 (0)3 660 27 20

97 890 5936 340 3 | € 4,99

Ook verkrijgbaar
als e-book

Vertegenwoordiging Nederland
Daniel van Geem
Tel +31 (0)6 524 460 72
E-mail vangeem@cossee.com
Promotie en publiciteit Nederland
Myrthe de Haan
Tel +31 (0) 6 337 309 59
E-mail dehaan@cossee.com

UITGEVERIJ COSSEE

Perscontacten België
Toon van Mierlo
Tel +32 (0)343 298 13
Mobiel +32 (0)473 214 672
toon.van.mierlo@pelckmans.be
Vertegenwoordiging België
Linda Vandermeulen
Tel +32 (0)478 226 790
linda.vandermeulen@pelckmans.be
Nora Boliau
Tel +32 (0) 499 90 65 58
nora.boliau@pelckmans.be

Voorjaar 2022

