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nieuws
Warm onthaal voor vergeten meesterwerk
De herontdekte roman En de akker is de wereld van Dola de Jong werd direct na
verschijnen door de pers omarmd. Marleen Slob publiceerde een groot artikel in
Vrij Nederland over leven en werk van De Jong, en de besprekingen waren vol lof:
‘Een prachtboek dat alsnog de literaire canon in kan,’ schreef Trouw. ‘Spannende
verwikkelingen, botsende wereldbeelden; een bittermooie roman,’ schreef NRC
Handelsblad.

DE MEERMAALS BEKROONDE BESTSELLER UIT FRANKRIJK

David Foenkinos
Charlotte

De hemel boven Parijs en
De hormoonfabriek verfilmd
De hormoonfabriek van Saskia Goldschmidt en De hemel boven
Parijs, de debuutroman van Bregje Hofstede, worden verfilmd.
Jacques Audiard, die onlangs een Gouden Palm ontving, zal de
verfilming van De hormoonfabriek regisseren. De roman van Hofstede werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, de Gouden
Boekenuil, de anv Debutantenprijs en de Opzij Literatuurprijs.

Groot succes voor nieuwe roman Grossman
De nieuwste roman van David Grossman, Komt een paard de kroeg binnen, is ontvangen met een ongeëvenaarde sterrenregen. Vijfsterrenrecensies verschenen o.a. in
de Volkskrant, NRC Handelsblad, De Morgen en De Standaard. Ook Trouw, Humo en
De Groene Amsterdammer waren uitermate lovend; de roman beleefde in korte tijd
al drie drukken. In het najaar van 2015 verschijnt De zonneprinses, eenzelfde samenwerking tussen Michal Rovner en David Grossman als het succesvolle De omhelzing.
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Volker Weidermann en Maxim Biller op tv
Volker Weidermann, de auteur van het onlangs verschenen Zomer van de vriendschap, is de opvolger van
Marcel Reich-Ranicki voor een nieuwe reeks van het
Duitse gezaghebbende en toonaangevende literatuurprogramma Das literarische Quartett. Het tweede panellid is Maxim Biller, van wie in 2014 De verloren brief aan
Thomas Mann verscheen.
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De jonge kunstenares Charlotte Salomon (Berlijn, 1917
– Auschwitz, 1943) stond op vierentwintigjarige leeftijd
voor een ingrijpende keuze, zo schreef ze zelf: een einde
aan haar leven maken, of ‘iets heel krankzinnig bijzonders’ ondernemen. Het resultaat van haar beslissing
maakte haar wereldberoemd. De Franse bestsellerauteur
David Foenkinos schreef de roman over haar leven, geïnspireerd op haar verhaal.
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David Foenkinos

David Foenkinos (Parijs, 1974) is schrijver en regisseur.

Berlijn, 1933. Met de opkomst van het nationaalsocialisme

Zijn dertien romans zijn in meer dan veertig talen vertaald.
Samen met zijn broer werkte hij zijn roman La délicatesse
om tot succesvolle film, met onder anderen Audrey Tautou.
Foenkinos won vele prestigieuze prijzen. Charlotte werd
bekroond met onder andere de Prix Renaudot en de Prix
Goncourt des lycéens, en verkocht meer dan een half
miljoen exemplaren in Frankrijk. De roman is het resultaat
van de langgekoesterde wens van Foenkinos om een
eerbetoon te bewijzen aan de jonge kunstenares Charlotte

catherine hélie © editions gallimard

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

Salomon.

Charlotte

wordt de introverte scholiere Charlotte Salomon almaar
stiller, en ze is vaak alleen; haar klasgenootjes mogen
niet meer met joden omgaan. Toch begint het leven haar
langzaam maar zeker ook toe te lachen: haar stiefmoeder,
een beroemde zangeres, brengt leven in de brouwerij, en
heeft bovendien een wel erg aantrekkelijke zangleraar, die
interesse lijkt te hebben in Charlotte. Dan wordt ze ook
nog eens – bij hoge uitzondering, ze is immers joods –
toegelaten tot de kunstacademie.
Haar wereld stort in wanneer ze vlucht naar haar groot-

‘Een subtiel, prachtig verhaal over het
leven van een introvert, begaafd meisje.’
– Lire

ouders in Zuid-Frankrijk, en daar voor het eerst beseft
dat haar moeder niet is overleden aan de gevolgen van
een zware griep, maar zelf een einde aan haar leven heeft
gemaakt. Zelfmoord herhaalt zich binnen haar familie als
een refrein.

‘Foenkinos maakt ons tot leden van een hopelijk groeiende gemeenschap:
de bewonderaars van de jonge kunstenares Charlotte Salomon.’ – L’Express
‘Een prachtig monument voor Charlotte Salomon.’ – Elle

Charlotte is vastberaden deze naargeestige traditie hier
en nu te doorbreken. Ze gaat aan het werk; ze moet schilderen, de doden tot leven wekken. Ze schildert veel, snel,
kleurrijk en groots, ze gaat de strijd aan in een gigantisch

vertaald door marianne kaas
isbn

Leven? Of theater? Maar de dreiging van de dood is overal

paperback

om haar heen: in haar familie, in haar geboortestad, in haar

• Samenwerking met Joods Historisch Museum
• Interviews in dag- en weekbladen
• Auteur is beschikbaar voor optredens
• Feestelijke boekpresentatie op 8 oktober 2015
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers

Franse toevluchtsoord – en, tot slot, in Auschwitz.
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oorspronkelijke titel charlotte

kunstproject dat schilderijen, muziek en tekst combineert:

PROMOTIE
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roman

Charlotte is het buitengewone portret van een bijzondere

978 90 5936 613 8 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt oktober 2015
e-isbn

978 90 5936 614 5 | ca. € 14,90

en ongekend moedige vrouw. David Foenkinos ging in haar
voetsporen op zoek naar het ware verhaal van haar leven, en
heeft dat weten te vatten in een onvergetelijke roman. Niet
eerder was een literair eerbetoon zo aangrijpend.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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eerste complete publicatie van het levenswerk van charlotte salomon

Charlotte Salomon
Leven? Of theater?

Een graphic novel avant la lettre, een tijdloos meesterwerk, nu voor het eerst in zijn geheel gepubliceerd in
een unieke uitgave. De herontdekking van een ongeëvenaard talent in de traditie van Chagall, Bonnard en
Picasso, de komende jaren tentoongesteld in Duitsland,
Frankrijk, Nederland en Amerika.
Leven en werk van Charlotte Salomon inspireerden niet
alleen tot een roman, maar ook tot een speelfilm, een
documentaire, een opera en een ballet.

‘Leven? Of theater? is een van de schitterendste
autobiografische werken die de kunstgeschiedenis kent.’
– NRC Handelsblad
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Charlotte Salomon (Berlijn, 1917 – Auschwitz, 1943)

‘Dit is mijn hele leven,’ zei Charlotte Salomon toen ze

was enig kind van de chirurg Albert Salomon en Fränze
Grunwald. Ze groeide op in een geassimileerd joods gezin.
In 1935 werd ze op de kunstacademie toegelaten. Toen de
jodenvervolging in Duitsland na de Kristallnacht verhevigde, ging Charlotte naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk.
Na het begin van de oorlog werden zij en haar grootvader

museum

Charlotte Salomon

© joods historisch museum

Eerste publicatie wereldwijd van het volledige werk van Salomon, met
alle gouaches, transparante bladen en de enkele jaren geleden opgedoken
ontbrekende pagina’s.

Leven? Of theater?

dokter Moridis in Villefranche-sur-mer de enorme koffer
overhandigde om haar werk veilig te stellen. In de koffer
zat haar levenswerk Leven? Of theater?, het resultaat van
maandenlang rustloos werken in een kleine pensionkamer.
Salomon deed een beroep op alles wat ze in zich had: haar

in het kamp Gurs in de Pyreneeën geïnterneerd. In juli

perfecte visuele geheugen, haar inzicht in de karakters van

mochten ze, vanwege de hoge leeftijd van haar grootvader,

haar familie en vrienden, haar opleiding aan de Berlijnse

terugkeren naar Nice, waar een arts haar adviseerde weer
aan haar artistieke werk te beginnen om de ervaringen van
de laatste jaren te verwerken. In brieven aan haar ouders
schreef Charlotte dat ze was begonnen met een omvangrijke cyclus gouaches. Zo ontstond de meer dan 1300
autobiografische illustraties tellende reeks die ze Leven?

Of theater? noemde. In 1942 rondde ze dit kunstwerk af.

kunstacademie, en vooral de inspiratie van haar korte,
hevige liefde voor de zangleraar van haar stiefmoeder. Hij
leerde Charlotte dat alleen diegenen die de diepste ellende
meemaken, in staat zijn om van hun bestaan iets verhevens
te maken, om ‘theater’ te scheppen.
Zo creëerde Salomon haar unieke levenswerk, een
volledig opzichzelfstaand kunstwerk dat beeld, tekst en
muziek integreert. Een roman die bestaat uit 781 gouaches

Met een nawoord van Niña Weijers

familie tussen de Eerste Wereldoorlog en 1940. In verschilPROMOTIE

lende gouaches zijn de invloeden van George Grosz of van

• Aparte folder met intekenlijst voor de boekhandel
• Luxe in linnen gebonden uitgave in cassette
• Feestelijke presentatie in Amsterdam
• Met een nawoord van Niña Weijers
• Samenwerking met het Joods Historisch Museum en Stichting

Modigliani te herkennen, terwijl andere gouaches voor-

• Internationale tentoonstellingen van herontdekte kunstenares
• Ambassadeurs in kunst- en literaire wereld
• Uitgebreide poster- en social mediacampagne
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oorspronkelijke titel leben? oder theater?
vertaald door judith herzberg
eenmalige gelimiteerde editie
volledig in kleur
ontwerp margaret gray

en honderden tekeningen, een mix van schilderijen, teksten
en muzikale aantekeningen die het verhaal vertelt van een

Charlotte Salomon

beeldroman

proefjes zijn van de hedendaagse graphic novel.

isbn

978 90 5936 615 2 | nur 640

in linnen gebonden in cassette

28 x 28 cm | ca. 864 blz.
introductieprijs tot 1 januari 2016:
€95, daarna €125
verschijnt oktober 2015

Het verhaal zindert van schoonheid en precisie en is een
kleurrijk portret van de twintigste eeuw. Leven? Of theater?
openbaart zich aan de lezer als beeldroman van de hoogste
klasse, en is tegelijkertijd een reflectie op de veelzijdigheid
van ons bestaan, op hartstocht en passie. Een aangrijpend
verhaal over een jonge vrouw en haar bedreigde leven.

Leven? Of theater? is een kunstwerk dat uniek is in

95,-

tot 1-1-2016

€

zijn soort.
UITGEVERIJ COSSEE
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Ida Simons
Als water in de woestijn
Als water in de woestijn roept vanaf de eerste pagina’s de
sfeervolle, kwetsbare wereld op van de jonge Gittel, die we
zo goed hebben leren kennen in Ida Simons’ Een dwaze
maagd. De ‘Antwerpse Jane Austen’ creëert opnieuw een
onweerstaanbaar alter ego – maar nu is ze volwassen.
‘Als water in de woestijn is een van de beste Nederlandse boeken van de laatste jaren en het postume bewijs
dat Ida Simons bezig was zich te ontwikkelen tot een
van onze belangrijkste prozaïsten. Een dwaze maagd
wordt in kwaliteit nog verre overtroffen door de romanopzet en de verhalen in Als water in de woestijn. Nieuw
werk van deze kwaliteit krijgt men maar eens in de
zoveel jaar onder ogen. Niemand die belangstelt in onze
letteren moge Als water in de woestijn ongelezen laten.’
– Hans Warren, Letterkundige kroniek (1961)
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Ida Simons

Ida Simons (Antwerpen, 1911 – Den Haag, 1960) kwam

Liza Miller hoopt modeontwerpster te worden, maar slen-

tijdens de Eerste Wereldoorlog met haar ouders naar
Nederland. Op negentienjarige leeftijd debuteerde zij als
concertpianiste. De inval van de Duitsers brak haar veelbelovende carrière af. Met haar echtgenoot en haar zoontje

© privécollectie

‘Ida Simons was een rasverteller als John Cheever, met een fantasie die aan
Kafka herinnert.’ – De Standaard

Als water in de woestijn

tert voorlopig nog van voordeur tot voordeur om kaartjes
voor een liefdadigheidsvoorstelling te slijten. Zo ontmoet
ze de Raidings: een succesvolle, uiterst welgemanierde
en ietwat wereldvreemde familie. Na een gewaagd doch

Jan overleefde Simons de concentratiekampen Westerbork

welgemikt modeadvies aan de vrouw des huizes wordt Liza

en Theresienstadt. Na de oorlog trad ze weer op, maakte

liefdevol opgenomen in hun excentrieke kringen.

zelfs een tournee door de Verenigde Staten, maar moest
haar loopbaan als pianiste opgeven en begon te schrijven.
In 1945 debuteerde Simons met de dichtbundel Wrange

oogst en in 1956 publiceerde ze twee novellen onder de
titel Slijk en sterren, waarvan het verhaal In memoriam

Mizzi onlangs is verschenen in een nieuwe uitgave. In 1959
verscheen haar veelgeprezen roman Een dwaze maagd,
waarvan de vertaalrechten sinds de herontdekking in 2014
zijn verkocht aan meer dan twintig landen, waaronder
Duitsland, Armenië, Frankrijk, Israël, Engeland, Noor
wegen en Brazilië.

Met een nawoord van Annelies Verbeke

Nu schrijft ze regelmatig stukjes voor diverse modebladen, en haar talent blijft niet onopgemerkt bij de familie.
‘Schrijf een boek over ons, de Raidings,’ spoort Daniel,
de vader van het gezin, haar aan. ‘Iets, waarmee je je het
voorrecht ons zo van nabij te hebben mogen beschouwen,
waardig toont. Het nageslacht zal je dankbaar zijn voor een
goed ooggetuigenverslag.’
De eerste hoofdstukken zijn af wanneer Liza plotseling
sterft. Haar teksten laat ze na aan Daniel, die verslagen,
isbn

componeert. Zo ontstaat een caleidoscoop van verhalen die

gebonden

ons langs de jeugd van Liza, de volwassen Gittel, de bizarre
familie Raiding en een keur aan veelkleurige personages

PROMOTIE

voert. Luchtig en humoristisch als Een dwaze maagd, maar

• Grote persaandacht
• Met het oorspronkelijke voorwoord van Pierre H. Dubois
• Met een nawoord van Annelies Verbeke
• Uitgever Eva Cossée gaat op boekhandelstournee om te vertellen

met scherpe randjes en een niet te miskennen vleugje

over leven en werk van Ida Simons

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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978 90 5936 616 9 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt november 2015

maar overtuigd van Liza’s bijzondere gave, een drieluik

e-isbn

978 90 5936 617 6 | ca. € 14,90

ironie, bewijst Simons opnieuw haar uitzonderlijke talent.
Ida Simons schreef Als water in de woestijn alsof ze
haar eigen naderende einde voorvoelde: in fragmenten
die samen een geheel vormen, zelfs nu de auteur voor de
voltooiing van het geheel is komen te overlijden.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Ida Simons – Een dwaze maagd midprice
Een dwaze maagd is het portret van het jonge meisje Gittel in de jaren twintig, en een humoristisch en liefdevol
beeld van het Joodse familieleven in Antwerpen, Den
Haag en Berlijn. Als geen ander weet Ida Simons zich in
te leven in een meisje op zoek naar een veilige plek in een
onzekere tijd en een chaotische wereld.
‘Gevonden: de Nederlandse Stoner.’ – De Standaard *****

roman
978 90 5936 504 9 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | 208 blz.
vanaf 1 oktober 2015 € 12,50
isbn

gebonden

‘Muzikaal proza. U hoeft voorlopig geen ander boek meer
te lezen.’ – NRC Handelsblad *****

€

e-isbn

978 90 5936 505 6 | € 9,90

12,50

David Grossman en kunstenares Michal Rovner slaan, na
De omhelzing (2011), opnieuw de handen ineen, en weten
een onvergetelijke wereld op te roepen die ons raakt, ontroert en die we voor altijd bij ons zullen dragen.

Ida Simons – In memoriam Mizzi
‘De waarheid moet maar eens gezegd: de kinderen vonden
het leven in een kamp heerlijk. Ze hoefden niet naar
school, hun ouders konden geen toezicht houden, omdat
ze de hele dag aan het werk waren.’ Al in de eerste zinnen
van In memoriam Mizzi betovert Ida Simons haar lezers
met haar onvolprezen luchtige toon, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

novelle
met nawoord en illustraties

978 90 5936 577 3 | nur 301
| 11,5 x 19 cm | 64 blz.
€ 12,50 | zojuist verschenen

‘In memoriam Mizzi leest als een voorbode voor wat

isbn

Simons zal bereiken in haar gave roman Een dwaze
maagd.’ – NRC Handelsblad

gebonden

e-isbn
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David Grossman
De zonneprinses

978 90 5936 578 0 | € 7,50

UITGEVERIJ COSSEE

15

David Grossman

David Grossman (Jeruzalem, 1954) is een van Israëls

David Grossman heeft maar enkele zinnen nodig om ons

beroemdste schrijvers. In 2015 werd hij door het Nationaal
Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om de vrijheidslezing te
geven. De roman Zie: liefde (1990, opnieuw uitgegeven in
2008) betekende zijn internationale doorbraak. Zijn werk
omvat behalve essays, kinderboeken en een toneelstuk
voornamelijk romans, waaronder Het zigzagkind (1996),

© peter-andreas hassiepen

‘David Grossman toont de complexiteit van de menselijkheid, maar met
De omhelzing bewijst hij dat het ook eenvoudig kan. Het is een boekje om
heel dicht op je hart te dragen, om te lezen en om voor te lezen. Aan iedereen
die je lief is.’ – Knack over De omhelzing

mee te nemen naar een wereld waar de verborgen magie
van het alledaagse plotseling op de voorgrond staat. Met
zijn fenomenale oog voor detail en aangrijpende personages toont hij opnieuw de immense kracht van de verbeelding, en hoe onze fantasie en onze dromen ons in staat
stellen om de wereld, altijd weer opnieuw, in een ander

Jij bent mijn mes (2000), De stem van Tamar (2002), De

licht te kunnen zien.

uitvinder van geheimen (2003) en Een vrouw op de vlucht
voor een bericht (2008). Uit de tijd vallen (2011) werd al

‘Als ik echt een prinses ben,’ vraagt Ray op een avond

enkele malen voor toneel bewerkt. Zijn meest recente

aan haar moeder, ‘ben jij dan een koningin?’ Jazeker, de

roman Komt een paard de kroeg binnen (2015) werd direct

moeder van Ray is de zonnekoningin. Ze bestuurt één

na verschijnen bekroond met talrijke vijfsterrenrecensies.

dag per jaar de zon: dat maakt Ray de zonneprinses. De

Grossman woont met zijn familie in een voorstad van

volgende ochtend fietsen ze in alle vroegte naar de heuvel,

Jeruzalem.

om samen de zon op te laten komen.
Ze dansen, ze maken muziek, ze zingen steeds opnieuw

‘Ze mogen de Nobelprijs-champagne
zo langzamerhand koud zetten
voor Grossman.’ – NRC Handelsblad
PROMOTIE

•
• Ideaal cadeauboek voor jong en oud
• Interviews in dag- en weekbladen
• Grote persaandacht
• Social mediacampagne
• Boekenlegger

Verschijnt voor de Kinderboekenweek

De zonneprinses

dezelfde vraag: zon, wil je opkomen? En langzaamaan
verschijnt er licht aan de horizon.
Ray ziet die dag dat de hele wereld er anders uitziet wan-

beeldroman
oorspronkelijke titel the hug

neer je zélf de zon hebt laten opkomen. Een ezel die een
kar achter zich aan trekt, met een strooien hoedje waar zijn
oren doorheen steken, de lapjeskatten die in slaap sukkelen

geïllustreerd door michal rovner

op hun muurtjes; allemaal zijn ze gelukkig, alleen maar

vertaald door edward van de vendel

omdat er een wereld is waar ze in het licht kunnen zijn.

beeldroman
oorspronkelijke titel the sun princess
geïllustreerd door michal rovner
vertaald door edward van de vendel

978 90 5936 618 3 | nur 370, 302
gebonden | 15 x 21 cm | ca. 56 blz.
ca. € 14,90 | verschijnt oktober 2015
isbn

978 90 5936 331 1 | nur 370, 302
gebonden | 15 x 21 cm | 32 blz.
€ 12,90 | reeds verschenen
isbn

www.davidgrossman.nl
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Dansen om te overleven vertelt een tot nu toe onbekend hoofdstuk uit het leven van een van de beste boksers die Nederland ooit
gekend heeft.

Steven Rosenfeld
Dansen om te overleven
De oorlogsjaren van bokslegende Ben Bril
Amsterdam, 1942. De ondergedoken Ben Bril, zijn
vrouw Celia en hun zoon Ab worden verraden en
afgevoerd naar kamp Vught. Daar leert Bril al snel:
om te overleven, moet je jezelf nuttig maken. Hoewel hij in eerste instantie huiverig was de kampleiding te laten merken dat hij de beroemde bokser
is, zorgt de onthulling ervoor dat hij zijn gezin kan
beschermen: nu moet hij boksen voor zijn leven.

18
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‘Dit is geen boek over het uitzichtloze leven in de concentratiekampen.
Steven Rosenfeld is er in geslaagd
Ben Bril te beschrijven op een manier
die recht doet aan zijn persoon en aan
zijn vaste wil om de oorlog te overleven. Dit verhaal over een mens in
onmenselijke omstandigheden heeft
mij diep geraakt.’ – Els van der Meer,
Nationaal Monument Kamp Vught
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Steven Rosenfeld

Steven Rosenfeld (New York City, 1959) is een Amerikaans
journalist, en publiceert onder andere over politiek en
muziek. Hij is een achterneef van Ben Bril en kwam als
kind bij de familie Bril over de vloer. Voor Dansen om te

© privécollectie

Het bijzondere leven van een onverwoestbare sportheld

Dansen om te overleven

De oorlogsjaren van bokslegende Ben Bril

Boksen gaat voor Ben Bril niet om brute kracht; het is
precisiewerk, bewegen om stoten te vermijden, snel en
onverwacht toeslaan. Een dans die hij nu plotseling bij de
kleinste misstap met de dood moet bekopen.

overleven interviewde hij onder anderen Ben Brils zoon
Ab. De unieke documenten over Bril die Rosenfeld tijdens

Ze hadden het kunnen zien aankomen, Ben Bril, zijn vrouw

zijn onderzoek heeft gevonden, worden geschonken aan

Celia en hun zoontje Ab. Ze waren tenslotte al eerder ver-

de museumcollectie van het Nationaal Monument Kamp

raden, in Utrecht, maar konden de twee jonge premiejagers

Vught. De Ben Bril-collectie is dan beschikbaar voor ten-

toen nog afkopen met hun laatste spaargeld. Deze keer,

toonstellingen, educatieve projecten en wetenschappelijk
onderzoek.
Barend (Ben) Bril (Amsterdam, 1912-2003) was een bijzonder getalenteerd bokser. Op vijftienjarige leeftijd
behaalde hij zijn eerste nationale titel. Een jaar later, in 1928, maakte hij zijn Olympische debuut. Toen hij in
1936 opnieuw uitverkoren was om voor Nederland uit te komen tijdens de Spelen in nazi-Duitsland, weigerde
hij deel te nemen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Bril, zijn vrouw en zijn zoon via Kamp Vught en
Westerbork naar het concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd. Dankzij zijn inspanningen overleefde het
gezin de oorlog, maar Ben Bril was niet meer in staat om zijn bokscarrière te vervolgen. Hij zou een belangrijk figuur blijven voor het Nederlandse boksen, als scheidsrechter en als woordvoerder. Ben Bril stierf op
eenennegentigjarige leeftijd en wordt sinds 2007 elk jaar herdacht met de Ben Bril Memorial, een boksgala in
het Amsterdamse theater Carré.

ondergedoken boven Brils Amsterdamse broodjeszaak,
is het nota bene de tijdelijke eigenaar van de winkel, een
goede vriend van het gezin, die de bezetter inlicht over hun
verblijfplaats.
Al jaren voordat het voor Joden verplicht werd, liet de
trotse wereldkampioen Ben Bril zich fotograferen met een
davidster op zijn bokstenue. Nu, in het beruchte kamp,
wordt zijn trots verdrongen door de noodzaak zijn vrouw
en kind te beschermen. De pragmatische Bril weet dat elke

oorspronkelijke titel dancing for survival

bokser de regels respecteert, en dat het volgen van regels

vertaald door inez hollander

nodig is om te winnen. Dat is hoe hij vecht, dat is hoe hij
leeft. Hij komt aan een baantje, klimt op tot Blockälteste,
geeft zich in de ring gewonnen aan Duitse bokshelden: hij
speelt het spel mee. Zijn goede vriend en collegabokser
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mannen wekken, ze naar de appèlplaats brengen – is heu-
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len met de vijand, ziet hij dat zelf niet?
Waar precies is de scheidslijn tussen saboteren en meewerken, opgeven en doorzetten, standhouden en inbinden,
in situaties waar de juiste keuze niet bestaat? Dansen om te

overleven is een even spannend als meeslepend eerbetoon
aan de Joodse bokser die met zijn eigen vuisten tegen de

Ook verkrijgbaar
als e-book

Duitsers vocht, en het achteraf kon navertellen.
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Elleke Boehmer
Op de veranda
Wanneer de Zuid-Afrikaanse Ella politiek asiel aanvraagt in Nederland doet ze een verontrustende ontdekking. Haar Nederlandse vader heeft haar bestaan
nooit officieel erkend, waardoor haar kansen op een
verblijfsvergunning in Nederland verkeken zijn. Wat
heeft hem daar in hemelsnaam toe gebracht? Op de
veranda vertelt het verhaal van een dochter en haar
vader, die zich beiden staande moeten houden in
roerige tijden – en tegenover elkaar.
‘Het even verontrustende als meeslepende verhaal
van een jong meisje dat probeert te ontkomen aan
haar met zijn lot worstelende vader, en tegelijkertijd
haar weg probeert te vinden in de morele chaos van
de Zuid-Afrikaanse apartheid.’

– J.M. Coetzee
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Elleke Boehmer

Elleke Boehmer (Durban, 1961) is opgegroeid in Zuid-

Zuid-Afrika, 1970. Ella kruipt door het gras, heeft geheime

Afrika en Canada. Ze studeerde in Zuid-Afrika en Engeland
en spreekt van huis uit Nederlands. Tegenwoordig is ze
hoogleraar in de Engelstalige wereldliteratuur aan de

© ana brigida

‘Elleke Boehmer schrijft onvergetelijk proza over een uitzonderlijke tijd en plek. Ze heeft
de gave werelden op te roepen waarin de lezer wordt ondergedompeld, ze vertelt zeldzaam
krachtig en vol passie. Niet eerder werd het delicate grensgebied tussen het persoonlijke en
het politieke zo vakkundig verkend: toegankelijk, invoelbaar en beklijvend.’ – Naomi Wolf

Op de veranda

holletjes onder de bomen en verstopt zich met haar lappenpop tussen de hortensia’s; ze groeit op in een weelderig
paradijs. Maar haar vader, een Nederlandse ex-marinier in

Universiteit van Oxford. Boehmer werd voor haar eer-

dienst van de Britten, heeft echter genoeg van de havenstad

der gepubliceerde romans voor diverse literaire prijzen

Durban; hij wil weg van de zee. Zonder het nieuwe huis

genomineerd en publiceerde korte verhalen, waaronder ‘De

gezien te hebben, vertrekt het gezin naar het binnenland.

antenne’, dat in Nederlandse vertaling als nieuwjaarsgeschenk werd uitgegeven door Uitgeverij Cossee. Ze schreef
over (post)koloniale literatuur en in 2008 verscheen haar
biografie van Nelson Mandela. In 2015 was Boehmer jurylid
van The Man Booker International Prize, die uitgereikt
werd aan László Krasznahorkai.

Voorbij is de tijd dat vader en dochter om beurten door de
verrekijker turen naar de koopvaardijschepen, tankers en
kleurrijke vlaggen uit Ceylon, Singapore en Japan. Ella weet
dat hij daar vroeger heeft gevochten, maar hij weigert over
zijn diensttijd te vertellen. Wat is er toen gebeurd, dat hem
nu zijn rug doet toekeren naar het water?
Ella kan niets anders doen dan haar oor tegen haar
slaapkamerraam leggen wanneer haar vader met zijn oude
kameraad herinneringen ophaalt, of wanneer hij ’s nachts
op de veranda zit en naar de verte tiert en scheldt. Waar
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komt toch die haat vandaan, vraagt Ella zich af, die eeuwige
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www.ellekeboehmer.com

hem ook plaagt, het laat zijn sporen na bij het hele gezin.
Ella komt maar moeilijk mee op school, lijkt een eeuwig
buitenbeentje – maar een roeping heeft ze wel, in het
roerige Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Al zijn haar opvattingen in eerste instantie slechts olie op het vuur van
haar vader.

‘Op de veranda is een aangrijpende,
krachtige roman over de werking van het
geheugen, de gezinsverhoudingen en het
volwassen worden.’ – Ben Okri

roman
oorspronkelijke titel the shouting

in the dark
vertaald door joost poort
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In Op de veranda vertelt Elleke Boehmer het grootse,
aangrijpende verhaal van een dochter die ondanks haar
vreedzame idealen genoodzaakt is te vechten. Tegen de
vooroordelen van haar klasgenoten en de mensen om haar
heen; en tegen haar eigen vader, voor wie haar liefde en

Ook verkrijgbaar
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onbegrip wedijveren in een klassiek conflict.
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Wolfgang Koeppen
De dood in Rome
De dood in Rome is dé ongeëvenaarde en alles overschaduwende roman over het naoorlogse Duitsland en de ‘verborgen ziektes van de Duitse ziel’, en een waardig antwoord op
Thomas Manns De dood in Venetië.
Het boek verscheen in een tijd waarin veel oude nazi’s
weer terug waren in hun voormalige functies. Het zwijgen
over hun misdaden was oorverdovend, en Koeppen werd
beschuldigd als vaderlandsverrader en nestvervuiler.
‘De roman van Koeppen is een onvervalste verloren
klassieker, een indringende weergave van de angst, het
leed en de woede waarvan Duitsland na de Tweede
Wereldoorlog doordrongen was. Dit fenomenale boek
laat zien dat Koeppen niet onderdoet voor Günter Grass
in het analyseren van de opkomst en ondergang van
Duitsland, en het is een groot publiek meer dan waard.’
– Publishers Weekly
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Wolfgang Koeppen

Wolfgang Koeppen (Greifswald, 1906 – München, 1996)

Hij is weer terug, er ist wieder da, de door de geallieerden
in Neurenberg bij verstek ter dood veroordeelde SS-generaal Gottfried Judejahn. Onverwacht herrezen en terug uit
de woestijn, waar hij de Arabieren discipline heeft geleerd
voor hun beslissende slag tegen de jonge Jodenstaat Israël.
Incognito (en met een grote zonnebril) rijdt hij in een
grote Mercedes met Arabisch kenteken Rome binnen. Het
thuisfront heeft hij laten weten, dat hij voor belangrijke
zaken in de stad zou zijn.

werkte vele jaren als journalist. In Hamburg, Berlijn en
Würzburg studeerde hij theaterwetenschappen, filosofie
en literatuur, waarna hij ging werken als journalist. In 1931
werd hij medewerker van de gerenommeerde liberale Ber-

© suhrkamp verlag

‘Na het lezen van De dood in Rome weet je niet of je zojuist getuige bent
geweest van een moord, of van de creatie van een meesterwerk. Het antwoord
is: beide.’ – The New York Times

liner Börsen-Courier. Omdat hij van zijn inkomsten niet
kon leven, werkte hij ook als radiodramaturg, toneelspeler,
regieassistent en scenarioschrijver. Na de machtsovername

De dood in Rome

door de nazi’s in 1933 verloor hij het grootste deel van zijn
werk. Hij vertrok als radiocorrespondent naar het buitenland en woonde in de jaren dertig onder andere geruime
tijd in Scheveningen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Koeppen een vooraanstaande figuur in het publieke debat. Hij was van mening
dat de Duitsers nog steeds tot op het bot waren aangetast
door het nationaalsocialistische gedachtegoed. Hij geloofde
niet in het gemak en de lichtvaardigheid waarmee burgers
afstand deden van hun eerdere overtuigingen en hij was
het eens met Brecht (‘De schoot is vruchtbaar nog, waaruit
dit kroop’) en de filmregisseur Wolfgang Staudte (‘De
moordenaars zijn onder ons’). Koeppens hele oeuvre –
waaronder zijn net zo invloedrijke meesterwerken Duiven

in het gras (1951) en De broeikas (1953) – was een aanklacht
tegen deze houding in de jonge Bondsrepubliek. De dood

in Rome (1954) is een door en door realistisch tijdsbeeld
van het decennium na de bevrijding en een ongeëvenaard
hoogtepunt uit de Duitse naoorlogse literatuur.
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Zijn vrouw Eva, haar zus Anna en echtgenoot SS-kameraad
Friedrich Wilhelm Pfaffrath zijn naar Rome gereisd en
zitten op de dood gewaande te wachten. Eva is zenuwachtig,
zij heeft moeite afscheid te nemen van het idee van een
voor de Führer gesneuvelde held. Bovendien vreest zij een
ontmoeting met Adolf, hun moeilijke zoon die de familie
ontvlucht is naar een Vaticaans priesterseminarie.
Maar ook Judejahn ziet ineens op tegen de familiereünie.
Hij voelt zich onzeker, zonder uniform is hij zijn gezag
kwijt. Voor het bloedmooie meisje met de ondeugende blik
achter de bar is hij gewoon een toerist! Als hij een affiche
met de aankondiging van de eerste Symfonie van de zoon
van SS-kameraad Pfaffrath ziet, verschuift hij de familieontmoeting naar de volgende dag, op de concertpremière.
In zijn stilistisch schitterende en grensverleggende
roman ontvouwt Koeppen een adembenemend familietafereel van agressie en haat, schuld en schande, angst en
(moord)lust. Daders en wegkijkers – iedereen ontkent of
bagatelliseert woedend of beledigd zijn of haar aandeel aan
de Duitse catastrofe. Het heeft dan ook meer dan een halve
eeuw geduurd tot De dood in Rome erkend wordt als dat
wat het is: een uniek tijdsbeeld en een literair meesterwerk,
vol woede en schaamte.

roman
oorspronkelijke titel der tod in rom
vertaald door w. wielek-berg
met een nawoord van hans ulrich treichel
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30% korting op
‘Elke zichzelf respecterende uitgeverij heeft tegenwoordig een serie met klassieken, maar Cossee steekt erbovenuit. Cossee Century brengt immers niet
de usual suspects, maar kiest er resoluut voor om vergeten meesterwerken
opnieuw voor het voetlicht te brengen.’ – Cuttingedge.be

Cossee Century-titels
‘Alles wat ik uit de Cossee Century-reeks heb gelezen, valt onder de
noemer essentieel.’ – Ronnie Terpstra, Boekhandel Van der Velde

Vanaf 15 november 2015 tot en met 15 januari 2016 geven
Bruno Apitz – Naakt onder wolven		

978 90 5936 394 6 2013

geb. 432 blz. € 29,90

we 30% korting op alle leverbare Cossee Century-titels.

Willa Cather – Een verloren vrouw		
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Gabriel Chavellier – Heldenangst		
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Tevens geldt voor alle bestellingen die via de uitgeverij

Hans Fallada – Alleen in Berlijn		

978 90 5936 333 5

pap. 512 blz. € 19,90

Anna Gmeyner – Manja			

978 90 5936 581 0 2015

geb. 404 blz. € 26,90

45%. Postermateriaal en stickers worden door de uitgeverij

Hugo Hartung – Wij wonderkinderen		

978 90 5936 371 7 2012

geb. 240 blz. € 21,90

verstrekt om de actie in uw winkel te communiceren, en

Jan Karski – Mijn bericht aan de wereld		

978 90 5936 332 8 2011

geb. 496 blz. € 29,90

William Maxwell – Tot ziens, tot morgen

978 90 5936 246 8 2009

geb. 142 blz. € 19,90

uitgever en samensteller Christoph Buchwald is beschik-

Robert Penn Warren – All the King’s Men

978 90 5936 203 1 2008

geb. 480 blz. € 29,90

Jiří Weil – De hartslag van Moskou		

978 90 5936 535 3

2014

geb. 368 blz. € 26,90

de meest recente Cossee Century-titel, De dood in Rome

Jiří Weil – Mendelssohn op het dak		

978 90 5936 375 5 2012

pap. 256 blz. € 12,50

van Wolfgang Koeppen in januari 2016, zal Christoph

Raymond Williams – Grensland		

978 90 5936 477 6 2014

geb. 352 blz. € 24,90

Arnold Zweig – De strijd om sergeant Grisja

978 90 5936 453 0 2013

geb. 448 blz. € 27,90

Buchwald interviews geven in dag- en weekbladen.
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Elisabeth de Waal
Het verborgen stadspaleis
Ze komen van heel ver weg, ze komen van het platteland, en ze
komen uit Amerika, overal waren de vluchtelingen na de Duitse
inval uitgewaaierd, en nu keren zij terug naar Wenen. Wat ze met
elkaar gemeen hebben: ze zien en voelen aan alles hoe Wenen een
andere stad is geworden, onverschillig, op het vijandige af.
Elisabeth de Waal toont ons vijf mensen, allen op zoek naar een
nieuw thuis in hun stad.
‘Het verborgen stadspaleis is van een grote levendigheid en grote
tederheid, die in de kern beschrijft wat het zou kunnen betekenen
om uit ballingschap terug te keren. De bladzijden van het boek
weerspiegelen een waarachtige schrijfster en een vrouw met een
aanzienlijke dosis moed.’ – Edmund de Waal, auteur van De haas
met de amberkleurige ogen en kleinzoon van Elisabeth de Waal
‘Na al die jaren kunnen we met de publicatie van Het verborgen
stadspaleis eindelijk een stem horen die overleefd heeft. En niet
alleen overleefd heeft, maar, door de vurige expressie en subtiliteit ervan, ook triomfeert.’ – The New York Times
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Edmund de Waal schreef De haas met de amberkleurige ogen over het leven
van zijn grootmoeder Elisabeth. Nu verschijnt haar roman Het verborgen
stadspaleis voor het eerst in Nederlandse vertaling.

Elisabeth de Waal

Het verborgen stadspaleis

© privécollectie

Halverwege De haas met de amberkleurige ogen – de internationale bestseller waarin Edmund de Waal over zijn Joodse
bankiersfamilie, de Ephrussi’s, en hun kunstcollectie vertelt
– verrast hij ons met een portret van een intrigerende, moedige vrouw, zijn Weense grootmoeder Elisabeth. De passages
die hij uit haar romans citeerde zijn onvergetelijk; net als
haar eigen roman Het verborgen stadspaleis.

Elisabeth de Waal (Wenen, 1899 – Tunbridge Wells, 1991), geboren Ephrussi, studeerde filosofie, rechten en
economie aan de Universiteit van Wenen. Ze behaalde haar doctoraal in 1923, en schreef poëzie. Zo kwam ze
in contact met onder anderen Rainer Maria Rilke, met wie ze correspondeerde en wiens brieven ze de rest
van haar leven bij zich droeg. Ze woonde eerst in Parijs, daarna in Zwitserland, en vestigde zich met haar
Nederlandse echtgenoot, Hendrik de Waal, en hun twee zonen in Engeland. Ze schreef vijf romans, twee in
het Duits en drie in het Engels (waaronder Het verborgen stadspaleis, in de late jaren vijftig), die tijdens haar
leven nooit werden gepubliceerd. Na het wereldwijde succes van haar kleinzoon Edmund, wordt het werk van
Elisabeth de Waal ontdekt en nu voor het eerst uitgegeven.

‘Het verborgen stadspaleis roept de atmosfeer van het naoorlogse Wenen op,
met zijn afbrokkelende gebouwen, vervallen aristocratie, sterke handelsgeest
en ideologische ontkenning. Maar meer nog doet Het verborgen stadspaleis
denken aan de romans van Henry James, Thomas Hardy, Gustave Flaubert,
Leo Tolstoj en andere literaire meesters.’ – Chicago Tribune
PROMOTIE
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Elisabeth de Waal schetst de levens van de teruggekeerde
ballingen die opnieuw hun weg proberen te vinden in een
veranderende stad. Elke donderdag komen ze op uitnodiging
van de zakenman Theophil Kanakis naar zijn riante paleis:
journalisten, acteurs, schrijvers en geleerden. Men wil, na
al die hongerjaren, genieten, drinken, praten, verliefd raken
en vergeten. Eindelijk kunnen ze weer vooruitkijken. Er is
een toekomst!
Opnieuw beginnen wil ook professor Adler, teruggekomen
uit New York. Hij wil niets liever dan zijn werk voortzetten
aan zijn instituut. De Oostenrijkse regering heeft gegarandeerd dat alle verdreven wetenschappers en kunstenaars
kunnen terugkeren in hun oude positie, maar Adler stuit
vooral op verzet, smoesjes en onverhulde vijandigheid.
Hij ziet ook iemand anders struikelen: de beeldschone
Marie-Theres. Zij komt bij Kanakis voor het eerst in aanraking met een milieu van decadentie, levenshonger en morele
onzekerheid, en gaat aan haar eigen naïviteit ten onder.
Het verborgen stadspaleis is in veel opzichten het vervolg
op de internationale bestseller van Edmund de Waal, en
biedt de lezer een ooggetuigenverslag van de wereld van
de Ephrussi’s. Het evocatieve proza van Elisabeth de Waal
schetst niet alleen de hoop en dromen van de teruggekeerde
ballingen, maar toont ook wat het betekent ergens thuis te
zijn. Een juweel van een literaire herontdekking, dat niet zou
misstaan tussen de fonkelende sieraden van de exuberant
uitgedoste prinsessen van weleer, de Sachertorte en de
walsen van Johann Strauss.

roman
oorspronkelijke titel the exiles return
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Oorverdovend razen de motoren.
De kranen die de dagen takelen van hier
naar ginder draaien knarsend overuren.
Van Dam, gekleed, verlaat zijn huis.
In zijn lange jas de overblijfselen
van eerder leven: bonnen, pepermunt,
een pen, portemonnee gevuld met geld
dat vaak gebruikt is en met kaarten:

Mark Boog
De rotonde
De rotonde is een avontuurlijke roman in verzen, een
verhalend gedicht, een balladenrotonde met onverwachte afslagen, een groots dichtwerk in drie delen.

krediet-, parkeer-, visite-, korting-.
Koel en ijverig de morgen, als altijd.
Het duurt niet lang voor hij de stad uit is,
die modderpoel van oud en ouder zeer.
Hij ziet de weg.
Hij buigt het hoofd.
Het onweert in de verte.
Het kruispunt waar zijn redding wacht ligt ver
buiten de stad. Hij gaat te voet, het moet
een pelgrimstocht zijn, een beproeving.
In de polder, tussen wei en sloot en leegte.
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© poetry in motion

‘Mark Boog is een van de belangrijkste dichters van deze tijd.’ – De Morgen

Mark Boog

De rotonde

Van Dam heeft genoeg van zijn grijze kantoorleven en de
daarbij behorende drankzucht en lethargie. Hij verlaat de
stad met de bedoeling om op een afgelegen kruispunt zijn
ziel aan de duivel te verkopen, met een beter contract dan
Faust. Zijn pad voert hem langs lange, rechte polderwegen,
en uit de verte kijkt hij naar de stad waarin hij woont, naar
het vlakke land, naar de tijd waarin hij leeft en naar de
glorieuze toekomst die hem wacht. Tot een verschrikkelijk
noodweer nadert, een ongenadig onweer. Een duivelse
Mark Boog met de band Poetry in Motion

Mark Boog (Utrecht, 1970) schreef de dichtbundels Alsof er iets gebeurt (C. Buddingh’-prijs 2001), Zo helder

zagen we het zelden (2002, genomineerd voor de J.C. Bloemprijs), Luid overigens de noodklok (2003) en De
encyclopedie van de grote woorden (2005, bekroond met de vsb Poëzieprijs). Zijn dichtbundel Het eigen oor
(2007, met cd) is een keuze uit eigen werk. Er moet sprake zijn van een misverstand (2010) werd geroemd als
een van de drie beste dichtbundels van dat jaar. In 2013 verscheen zijn zevende dichtbundel Maar zingend.
Boog is ook de auteur van de Gedichtendagbundel 2008, Alle dagen zijn van liefde.
Van de romancier Mark Boog verschenen vijf romans: De vuistslag (heruitgegeven in 2012), De warmte van

het zelfbedrog (2002), De helft van liefde (2005), Ik begrijp de moordenaar (2009) en Het lot valt altijd op
Jona (2011).
In De rotonde brengt Mark Boog voor het eerst zijn twee koningsdisciplines, de poëzie en het proza, in een

roman in verzen bij elkaar.

bliksem slaat in en zet het land in brand, het dondert en
trilt, en bliksem na bliksem verandert – dat zul je altijd
zien – kruispunt na kruispunt in een rotonde. Alsof God
wil voorkomen dat wij onze ziel verkopen, aan wie dan ook.
Wat op een rotonde, zoals iedereen weet, niet te doen is.

De rotonde is een monumentaal gedicht in drie delen. De
steeds terugkerende, maar subtiel veranderende refreinen
maken van het lezen een bezwerende ervaring. Het soepele
ritme waarmee Van Dam en het gedicht zich bewegen, en
de muzikaliteit van Boogs taal, blijven ons betoveren.
In het laatste deel, als het onweer een ongekende
intensiteit bereikt en Van Dam langzaamaan in extase raakt,
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probeert het gedicht zelfs uit zijn vorm te breken. Het
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spoelt over de refreinen heen, het wil de dijken doorbreken,

www.markboog.nl
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roman in verzen
978 90 5936 627 5 | nur 301, 306
paperback | 15 x 23 cm | ca. 96 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt november 2015
isbn

e-isbn

978 90 5936 628 2 | ca. € 16,90

maar het metrum geeft geen krimp. Zal de duivel Van Dam
inderdaad staan op te wachten? Maar waar dan, in welke
gedaante? En vooral: wat staat er in het contract?

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Anne Folkertsma
Hans Fallada
Alles in mijn leven komt terecht in een boek
Biografie
Het leven, de boeken, de roem en rampspoed van wereldauteur Hans Fallada. Een fascinerend portret van de
onlangs herontdekte publiekslieveling, zijn worsteling
met de tijd waarin hij leefde, met de nazi’s en met zichzelf. Bevat twee in Nederland niet eerder gepubliceerde
autobiografische verhalen van Fallada.
‘Ik schrijf, ik schrijf elk uur van de dag en de nacht,
of ik nu aan mijn bureau zit of rondloop, of ik brieven
beantwoord of hier met u praat, alles in mijn leven
komt uiteindelijk terecht in een boek. Dat moet zo
zijn, het kan niet anders, omdat ik ben wie ik ben
geworden.’ – Hans Fallada
‘Hans Fallada behoort tot de groten in de wereld
literatuur.’ – De Standaard

40
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Anne Folkertsma

Anne Folkertsma (Amsterdam, 1964) studeerde in Amster-

Niemand heeft het Duitsland van voor en tijdens de

dam en Berlijn germanistiek en vertaalwetenschap. Sinds
1991 werkt ze als redacteur voor vele uitgeverijen, sinds
2011 is ze actief als literair vertaalster Duits-Nederlands.

© irwan droog

‘Fallada’s boeken ruiken naar mens. Ze spartelen van leven. Hij betovert met
zijn natuurlijkheid.’ – Robert Musil (1931)

Hans Fallada

Alles in mijn leven komt terecht in een boek

Tweede Wereldoorlog zo filmisch, aangrijpend en genuanceerd afgeschilderd als Hans Fallada. En niemand wist zich
keer op keer zo door het schrijven uit de diepste vertwijfe-

Voor Cossee herzag zij de vertalingen van Fallada’s mees-

ling en alcohol- en morfineverslaving te redden als hij. Wat

terwerken Wat nu, kleine man?, De drinker en Alleen in

voor mens ging er schuil achter zijn pseudoniem? En wat

Berlijn. Zij vertaalde van Hans Fallada In mijn vreemde

verzweeg deze auteur, die beweerde: ‘Alles in mijn leven

land (2013) en Een waanzinnig begin (2014). Voor haar

komt terecht in een boek’?

vertaalwerk ontving zij in 2015 de Straelener Förderpreis
van de Kunststiftung Nordrhein-Westfalen.

Fallada maakte een onstuimige puberteit door, schoot zijn
beste vriend dood, belandde herhaaldelijk in de gevangenis en telkens weer in de psychiatrie. Hoewel hij als jonge
man carrière maakte in de landbouw, wilde hij altijd al

‘Het is werkelijk bijna niet te geloven dat zulke
verschillende boeken aan een en dezelfde pen,
aan een en dezelfde ervaring en aan een en
dezelfde fantasie kunnen ontspruiten.’
– Uitgever Ledig-Rowohlt in 1939 over Hans
Fallada

schrijver worden. In 1932 werd hij met Wat nu, kleine man?
wereldberoemd en schatrijk, maar hij bleef zich zijn leven

€

lang identificeren met de arme sloeber die telkens weer de

12,50

verkeerde beslissingen neemt. Het is de ‘kleine man’ over
en voor wie hij zijn boeken schreef.
Anne Folkertsma heeft Fallada’s briefwisselingen en
dagboeken nauwkeurig bestudeerd en laat zien hoe hij
begin jaren dertig snel uitgroeide tot een publiekslieve-

oorspronkelijke titel

biografie
met werkregister, naamregister, unieke
foto’s en documenten

in meinem fremden land.

ling, die tot de vijf meest vertaalde auteurs behoorde. Ze

isbn

PROMOTIE

gefängnistagebuch

maakt inzichtelijk hoe Fallada gedurende het Derde Rijk in

paperback

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Lezingen van auteur in de boekhandel
• Nieuwe verfilming van Alleen in Berlijn gaat in 2016 in

vertaald door anne folkertsma

Cannes in première

• Uitgebreide persaandacht
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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1944

978 90 5936 450 9 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | 336 blz.
€ 12,50 (vanaf 1 november 2016)
isbn

e-isbn

978 90 5936 463 9 | € 9,90
Ook verkrijgbaar
als e-book

eigen land probeerde door te werken, maar steeds meer tot
speelbal werd van de tijd waarin hij leefde.
Een bijzondere aanvulling op Folkertsma’s portret

978 90 5936 629 9 | nur 321
| 13,6 x 21,5 cm | ca. 336 blz.
ca. € 22,90 | verschijnt november 2015
e-isbn

978 90 5936 630 5 | ca. € 16,90

vormen twee indringende verhalen van Fallada over zijn
schrijverschap, die hier voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnen.
Ook verkrijgbaar
als e-book
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Lex Bohlmeijer

Lex Bohlmeijer (Oost-Souburg, 1959) studeerde Nederlands

Blaasorkest, popband, jongensclub, strijkkwartet, theater-

en literatuurwetenschap in Leiden en werkt sinds 1988 bij
de radio. Tegenwoordig presenteert hij voor de kro-ncrv het
dagelijkse Radio 4-programma Passaggio. Verder is hij de
vaste presentator van Diskotabel (ntr). Sinds 2014 verzorgt

© privécollectie

‘Calefax – vijf extreem getalenteerde Nederlandse heren die van het rietkwintet
zo goed als de beste muziekvorm op aarde hebben gemaakt.’ – The Times

Calefax en de Caleidoscoop

Over het avontuur van ’s werelds eerste rietkwintet

collectief, muziekingenieurs, orgelbouwers, de Titaantjes…
rietkwintet Calefax heeft talloze gedaantes. Dat kenmerkt
het avontuurlijke karakter van dit unieke Nederlandse
muziekensemble. Vanaf het allereerste begin – op de
middelbare school nog – zijn deze rietblazers op zoek

vorm van een podcast. Bohlmeijer was een aantal jaren als

gegaan naar nieuwe wegen. Zo heeft het kwintet een heel

danser verbonden aan de Compagnie de Danse l’Esquisse

nieuw genre in het leven geroepen: overal in de wereld zijn

te Parijs. Hij schreef, bewerkte en regisseerde meerdere
toneelstukken, en is actief als dagvoorzitter, bij debatten,
congressen en concerten.
Met een bijdrage van Raaf Hekkema (1968), saxofonist van
Calefax. Hij arrangeerde naar schatting ongeveer de helft
van het Calefax-repertoire.

© marco borggreve

hij voor De Correspondent wekelijks een interview, in de

Lex Bohlmeijer

Calefax en de Caleidoscoop
Over het avontuur van ’s werelds eerste rietkwintet

rietkwintetten ontstaan dankzij Calefax.
In 2015 bestaat Calefax dertig jaar. Calefax en de Caleido-

scoop is een tweedelige jubileumuitgave, het is boek en
cd ineen. Op de cd staan o.a. ‘Waldszenen’ van Schumann,
‘Aus Holbergs Zeit’ van Grieg en ‘Maktub’ van Willem
Jeths, de Componist des Vaderlands; in het boek vertelt Lex
Bohlmeijer het uitzonderlijke verhaal van Calefax. Wat is

tweedelige jubileumuitgave: boek en cd
978 90 5936 631 2 | nur 660
gebonden | 20 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 35 | verschijnt oktober 2015
isbn

de kracht van deze groep van vijf jongens die zich, elk met
hun eigen temperament, in de loop der jaren ontwikkeld
hebben tot volwassen mannen en tegelijkertijd zo’n sterke
PROMOTIE

• Feestelijke presentatie op 25 oktober in Muziekgebouw
aan ’t IJ tijdens het Calefax 30!-concert

• Interviews in dag- en weekbladen
• Auteursoptredens
• Landelijke aandacht op radio
• Social mediacampagne
• Boekenlegger
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

eenheid blijven vormen? Wie zijn ze? Wat bindt ze?

Calefax en de Caleidoscoop schetst een uniek groepspor
tret met aandacht voor de individuele stemmen, opgetrokken uit interviews, foto’s, anekdotes, herinneringen van
collega’s en documentair materiaal. Een kleine geschiedenis van vijf zeer verschillende persoonlijkheden die samen
tekenen voor hun caleidoscopische muziek: een onophoudelijke stroom van telkens verschuivende kleurschakeringen. Speels, afwisselend. En stoer.

www.calefax.nl
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zojuist
verschenen

augustus

september

oktober

november

januari
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Anna Gmeyner – Manja
David Grossman – Komt een paard de kroeg binnen
David Grossman – Uit de tijd vallen, midprice
Monika Held – Nu de angst is verdwenen
Erling Jepsen – Uit het dagboek van een konijnenfokker
Dola de Jong – En de akker is de wereld
Oleg Pavlov – De aardappels en de staat
Ida Simons – In memoriam Mizzi
Aleksandr Skorobogatov – Portret van een onbekend meisje
Yaël Vinckx – De oorlog van mijn moeder
Volker Weidermann – Zomer van de vriendschap
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