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Lancering van Het relaas van Solle groot
publiekssucces

De voddenkoningin

David Grossman houdt 5 mei-lezing
De Israëlische schrijver David Grossman, van wie onlangs de roman
Komt een paard de kroeg binnen in Nederlandse vertaling verscheen, is
door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om de 5 May Lecture
te geven. Hij spreekt tijdens de viering van de Bevrijding op 5 mei in de
Sint Jacobskerk in Vlissingen.
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Yaël Vinckx op tournee
Yaël Vinckx schreef de aangrijpende familiegeschiedenis De oorlog van mijn moeder :
‘Een indrukwekkend verhaal,’ prees Geert
Mak. Vinckx reist met haar verhaal langs
boekhandels door het hele land. Daarnaast
organiseert en leidt ze succesvolle schrijfworkshops.
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© peter-andreas hassiepen

Een bijna volmaakte vriendschap, de met veel lof onthaalde roman van
de Duits-Japanse schrijfster Milena Michiko Flašar, is genomineerd voor
zowel de Dioraphte Literatour Prijs als de internationale euregio Prijs.
‘Een geslaagde synthese tussen Oosterse en Westerse denkwijzen’, schreef
Guus Bauer voor Literatuurplein. ‘Teder en krachtig, een fenomenale
roman.’

De voddenkoningin is het wervelende
levensverhaal van Koko, die in de sixties en
seventies vodden verzamelt, er vintagemode
van maakt, en op het hoogtepunt van haar
carrière alles weer verliest. De roman is ook
het verhaal van voddenboeren die in groothandelaren veranderen, van hippies
die zakenmensen worden en van
liefdadigheid die omslaat in
commercie. Van idealen die
ons ooit dierbaar waren.

© taco van der eb

Twee nominaties voor Een bijna volmaakte
vriendschap

© irwan droog

Na de Zeeuwse wereldprimeur van Het relaas van Solle, de debuutroman
van Andreas Oosthoek, was ook de landelijke publicatie een groot succes. Oosthoek ontving lovende recensies en sprak met Wim Brands over
de roman bij vpro Boeken. ‘De Nederlandse literatuur knapt zienderogen
op van Het relaas van Solle’, schreef Theo Hakkert in Tubantia.
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Saskia Goldschmidt

Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954) studeerde aan

In de roaring sixties reist Koko in haar eentje heel Europa

de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en was lang
actief als theaterdocente en actrice. Haar debuut Verplicht

gelukkig, portret van een familie (Cossee 2011) werd
een groot succes. In oktober 2012 verscheen haar roman

De hormoonfabriek (Cossee 2012), waarvan de Duitse,

© krijn van noordwijk

‘Saskia Goldschmidt behoort tot de top van de Nederlandse schrijvers.’
– Algemene Boekhandel, Amersfoort

De voddenkoningin

door op jacht naar kleding en paait de handelaren met
haar stoerheid en haar charme. Ze is succesvol en ze wordt
een merk: Koko’s, koningin van de tweedehands glamour,
bekend in Milaan, Parijs en Berlijn.

Zuid-Afrikaanse, Turkse en Engelse vertaalrechten kort

Als klein meisje heeft ze de kneepjes van het kleermakers

na verschijnen werden verkocht. Inmiddels wordt het

vak van haar moeder afgekeken. Wanneer de spanning thuis

boek ook in Frankrijk gepubliceerd door de prestigieuze

oploopt omdat haar moeder weer met een foute man thuis-

uitgeverij Gallimard, is er in Nederland een hoorspel in 25
afleveringen uitgezonden en zijn de filmrechten verkocht.

De hormoonfabriek werd genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs 2013.

komt, vlucht het stille meisje in een droomwereld, waarin
ze zich omringt met haar zelfgemaakte poppenkleren.
Als zestienjarige ziet ze op de markt dat de mooiste oude
kleren, dansjurken en feestkleding van kant, fluweel en
zijde, als vodden per kilo verkocht worden. Zonde van de
verspilling, denkt ze, en als ze van school af is, begint ze
haar eigen handel. Ze koopt oude vodden op, en met kleine

‘De hormoonfabriek is een duistere, fascinerende verkenning van de menselijke aard in
een periode van opwindende wetenschappelijke vooruitgang en geopolitiek gerommel.’
– The Lancet

aanpassingen maakt zij er hippe kleren van. Ze heeft een
goede smaak en een feilloos gevoel voor wat de mensen
mooi vinden. Haar kraampje op het Waterlooplein groeit
uit tot een stijlvolle winkel, dé plek voor fashionista’s avant
la lettre, modejournalisten en couturiers. Maar succes in

PROMOTIE

de mode is broos en vluchtig, en de concurrentie is moor-

• Vooruitexemplaren voor pers en boekhandel
• Veel persaandacht na het grote succes van De hormoonfabriek
• Etalagewedstrijd, vraag Nienke Timmers om de voorwaarden
• Optredens in boekhandels en op literaire podia
• Speciaal etalagemateriaal beschikbaar
• Social media-campagne
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

dend: het kan van de ene dag op de andere verkruimelen,
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verwaaien of in rook opgaan.
Sprookje en tragedie, portret van een ondernemende
vrouw, verhaal van vriendschap, vertrouwen en economisch
roofridderdom – met De voddenkoningin laat Saskia
Goldschmidt ons een wereld zien, die zeldzaam vertrouwd
en vreemd tegelijk is.
Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Het stuk omgespitte aarde werd groter en groter. Chabarov mat het met
gestrekte passen en toen hij geen fut meer had, beval hij iedereen zich op te
stellen aan de rand van het veld. Ten overstaan van de stokstijf staande mensenrij werden de zakken tevoorschijn gesleept, en pas op dat moment barstte
het los: “Maten, verrek, dat is ons vreten dat hij in de grond wil stoppen!”’

Oleg Pavlov
De aardappels en de staat

Een grimmige, hilarische parabel in de traditie
van Boelgakov, Dostojevski en Gogol. De boeken
van Pavlov hebben de hedendaagse Russische
literatuur duidelijk beïnvloed en benadrukken de
verantwoordelijkheid van het individu, nog steeds
een revolutionaire houding in Poetins Rusland.

‘Oleg Pavlov is zonder twijfel een van de
beste hedendaagse Russische schrijvers.’
– Art Press, Londen
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Oleg Pavlov

Oleg Pavlov (Moskou, 1970) woont en werkt in Moskou.

De Sovjet-heilstaat loopt op zijn laatste benen. In de onher-

Zijn roman De aardappels en de staat is sterk autobiografisch. Pavlov was als jonge soldaat bewaker van een
werkkamp (goelag) in Kazachstan en werd wegens zijn
‘afwijkende opvattingen’ maandenlang in een psychiatri-

© valeri sharifulin

‘Een komedie zo zwart en bitter als surrogaatkoffie.’ – Daily Mail

De aardappels en de staat

bergzame steppe van Kazachstan moet een compagnie goelagbewakers zien te overleven op de rotte aardappels die
het verre regimentshoofdkwartier hun heeft toebedeeld.

sche kliniek vastgehouden. Zijn romans onderzoeken vaak

De kapitein komt op een lumineus idee: als ze dat rantsoen

het bestaan van het individu in het collectief, de machteloze

nu in de grond stoppen, eten ze straks van de oogst zoveel

rekruut in het machtige leger, dat in Rusland nog steeds

puree als ze willen.

een staat binnen de staat is. Voor zijn werk ontving hij in

De manschappen hebben daar het geduld niet voor.

2002 de Russische Booker Prize en in 2012 de Solzjenitsyn-

Maar hun kapitein zet door. Al snel krijgt hij de geheime

prijs. In Frankrijk stond hij in 2012 op de shortlist voor de

militaire politie aan zijn broek: dit is verduistering van

Prix du Meilleur livre étranger.

staatseigendom!
De aardappels worden de inzet van een groteske machtsstrijd op het hoofdkwartier. Intussen raakt het compagniedorpje letterlijk ondergesneeuwd, met alle gevolgen
van dien voor de aardappels. In zijn wanhoop begaat de
pavlov met de russische booker prize

kapitein een heldendaad.
Oleg Pavlov laat in de hedendaagse Russische literatuur

‘Oleg Pavlovs roman herinnert aan Joseph Hellers Catch 22. Pavlovs oog voor het groteske
en zijn zwarte humor laten ons de pogingen om van een volstrekt zinloos bestaan iets zinvols te maken, ademloos en geboeid volgen.’ – Review of Contemporary Fiction, New York

een uniek, aards geluid horen. De aardappels en de staat is
zijn meermalen bekroonde debuutroman en werd in vele
talen vertaald. Het is een modern sprookje over de eeuwige
spanning tussen korte en lange termijn, staatsgezag en
persoonlijk initiatief, lijdzaamheid en opoffering. Over dé
vraag in tijden van crisis: als je amper de middelen hebt
om het vandaag te rooien, hoe investeer je dan in morgen?

PROMOTIE

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Grote politieke actualiteit
• Auteursbezoek
• Boekenleggers
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Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Het jaar nadat Max Cirou stierf is niemand meer gaan jagen. De berg werd
een taboe, niemand die nog boven de boomgrens kwam. Het is alsof de dorpelingen een periode van rouw, of noem het een periode van schaamte, inbouwden. Tot die dag dat ze de gedenkstenen gingen plaatsen, precies een jaar na
het ongeval.
De mannen die het jaar voordien bij de jachtpartij betrokken waren, zetten
twee gedenkstenen op de plek waar Max werd doodgeschoten. Een voor Max,
een voor het everzwijn. Een poging tot exorcisme. Een poging om het dorp van
zijn gekte te bevrijden. Dat Max Max was, en het everzwijn een everzwijn. Dat
moesten die stenen duidelijk maken. Maar het liep anders.’
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Isabelle Rossaert
Dat is wat ik bemin
De betoverende geschiedenis van een liefde die nooit
heeft kunnen bestaan, en van de poging daarmee in
het reine te komen.
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Isabelle Rossaert

Isabelle Rossaert (Genk, 1966) studeerde

Wanneer op een vroege morgen de mannen van Cucuron,

psychologie en werkt als (eind)redacteur en
verslaggever. Als freelancejournalist schreef
ze onder andere voor De Standaard, Feeling,

Weekend-Knack en Psychologies Magazine.
Daarnaast geeft ze schrijfworkshops. Eerder
publiceerde Rossaert De verdwaalde ooievaar,

© www.dannyvanderelst.be

Schoonheid, mythes en de kracht van verhalen – een bijzonder romandebuut

Dat is wat ik bemin

aan de voet van het ruige Luberon-gebergte, de jacht op
een bijzonder groot everzwijn openen en Max niet komt
opdagen, zoeken ze er niets achter en vertrekken ze zonder
hem. Na hun eerste schoten, hoog op de bergrug, horen ze
een schreeuw – maar niet van een everzwijn.

en samen met Paul Verhaeghen De Venusberg-

Valérie is de laatste in het dorp die Max levend heeft ge-

variaties. Dat is wat ik bemin is haar roman-

zien, de avond voor het jachtongeval. Het duurt een jaar tot

debuut.

ze beseft waarom ze naar Parijs vertrok: ze moest afstand
van hem nemen. Had ze zijn laatste woorden, die hij haar
die avond toefluisterde, wel begrepen? Had ze wel door
dat hij zijn toekomst niet zonder haar voor zich zag? Haar
geboortedorp werd te benauwd voor Valérie, en ze gaat aan

Eerste lezersreacties:

de Sorbonne studeren. Maar Max en het everzwijn laten
haar niet los.

‘Dat is wat ik bemin bleef dagen onder mijn huid zitten.’
‘Een enorm meeslepend verhaal, spannend van begin tot eind.’
‘Indrukwekkend en beeldend, een waar genoegen.’

Jean-Michel, die Valérie in Parijs leert kennen, reist
naar Cucuron en probeert in het dorp aan de hand van de
geruchten, roddels en verhalen te reconstrueren wat er die
ochtend op de berg daadwerkelijk is gebeurd.

Dat is wat ik bemin is een boek over schoonheid op
onverwachte plaatsen en over het ontstaan van mythes en
PROMOTIE

legendes. Bovenal is het een sfeervol romandebuut over de

• Spraakmakend romandebuut
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Interviews in dag- en weekbladen
• Optredens in boekhandels en op literaire podia
• Social media-campagne
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

levensreddende kracht van verhalen – omdat het idee van
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wat had kunnen zijn, meestal sterker is dan iedere realiteit.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Erling Jepsen

Erling Jepsen (Gram, Jutland, 1956), de Deense bestseller

Karen Blixen had een farm in Afrika, aan de voet van het

auteur, brak in Nederland door met de ontroerende roman

De kunst om in koor te huilen (2008), die twee keer
verfilmd werd. Ook zijn romans Vreselijk gelukkig (2009),

Met oprechte deelneming (2010) en De kop is eraf (2012)

© privécollectie

‘Lees Erling Jepsen! Hij zal ons nader tot elkaar brengen.’ – Stine Jensen

Uit het dagboek van een konijnenfokker

Ngong-gebergte – daarmee opent haar bestseller Out of

Africa. Allan Jensen is bijna dertien en heeft zijn eigen
farm. In Zuid-Jutland, aan de voet van de heuvel van Gram.

werden internationale publiekslievelingen. In zijn eigen-

Zijn grondbezit is bescheiden: twee bij drie meter, achter

zinnige logica, zwarte humor en aangrijpende personages

in de moestuin van zijn ouders. Allan fokt er konijnen en

herkent de lezer direct de unieke stijl van Jepsen, die ons

maakt er een heus bedrijfje van. Zijn knechten Frode (12)

keer op keer in lachen, of in huilen doet uitbarsten – of al-

en Mette (10) werken voor snoep en helpen hem de konij-

lebei tegelijk. Voor Uit het dagboek van een konijnenfokker

nen te voeren, tot ze klaar zijn voor de slacht.

ontving Jepsen de prestigieuze dr Romanprisen 2014.

Daar, in de tuin, lijkt de wereld overzichtelijk. Maar
jepsen met de dr romanprisen

naarmate zijn dertiende verjaardag nadert, ziet Allan meer
en meer hoe vreemd de wereld eigenlijk is. In huis verdra-

‘God nog aan toe, wat kan Jepsen schrijven. Je kunt niet anders dan lachen, je verbazen en
weer van voren af aan beginnen.’ – Politiken

gen zijn ouders elkaar nog maar nauwelijks, en in het dorp
gebeuren allerlei rare dingen, waarover hij maar beter kan
zwijgen, zo heeft hij geleerd. Want als hij zich ook maar
even laat gelden, zijn de dorpsbewoners er snel bij om hem
te herinneren aan de misstappen van zijn vader.

roman

Als volwassene constateert Allan dat er van het oude
Gram uit 1968 niet veel meer over is. Niets herinnert meer
aan hoe de onderhuidse spanningen in het dorp tot een
hoogtepunt kwamen na de komst van een donkere vrouw
PROMOTIE

en een incident met een oud jachtgeweer en geïmprovi-

• Vervolg op bestseller De kunst om in koor te huilen
• Interviews in dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Ideaal vakantieboek
• Social media-campagne
• Gebaseerd op de klassieker Out of Africa van Karen Blixen
• Boekenleggers

seerde explosieven. Maar als je de oudste bewoners vraagt
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of ze nog weten wat er toen is gebeurd, roepen ze allemaal:
‘De opstand van 1968!’

oorspronkelijke titel den sønderjyske farm
vertaald door edith koenders

978 90 5936 603 9 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt juni 2015
isbn

paperback
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Hoeveel vergetelheid hebben wij eigenlijk nodig, vraagt
Jepsen ons, om écht gelukkig te worden? En hoe denken de
konijnen erover?
Ook verkrijgbaar
als e-book
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Achter ieder goed boek zit nog een verhaal
In een opwelling besluit Dola de Jong in het vroege voorjaar van 1940 Nederland te
verlaten. Ze is geschrokken van de antisemitische verwensingen die ze naar het hoofd
geslingerd krijgt op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam, terwijl ze aan het collecteren
is voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Via Frankrijk bereikt zij Tanger, een stad
onder internationaal protectoraat. Haar verloofde reist er met zijn eigen zeilboot naartoe en op 9 mei 1940, vlak voor de oorlog uitbreekt, trouwen zij. Het gelukstelegram
van haar ouders is het laatste wat ze van hen hoort.
Een jaar later weet ze een passage naar New York te bemachtigen. Daar ontmoet zij
editor of genius Maxwell Perkins van uitgeverij Scribner’s, ontdekker van o.a. F. Scott
Fitzgerald en Ernest Hemingway, die haar een contract geeft voor een roman én een
voorschot van duizend dollar, een klein fortuin. Dola de Jong koopt een oude Buick,
leert zichzelf autorijden, huurt een huisje op Long Island en schrijft zich de wereld
literatuur in met En de akker is de wereld. Het boek is geïnspireerd op haar ervaringen
als refugié in Tanger. De roman is opgedragen aan haar ouders en broer, die in Sobibor
zijn omgebracht.
In 1945 verschijnt de roman in de VS en is daar nog steeds in druk. Na de oorlog
komt En de akker is de wereld in Nederland uit en wordt in 1947 bekroond met de Prijs
van de stad Amsterdam, de voorloper van de Multatuliprijs. Dola de Jong blijft in de VS
wonen en bouwt daar een bestaan op als schrijfster en journaliste, en zorgt ervoor dat
vele Nederlandse schrijvers onderdak vinden bij Amerikaanse uitgevers. In Nederland
raakt zij als schrijfster in vergetelheid.
Leo Vroman, met wie zij in de VS bevriend was, schreef haar over En de akker is de
wereld: ‘Verspilde kracht, verspild leven, verspild water, verspilde zon, verspild verlangen voelbaar en zichtbaar maken zonder woorden te verspillen is geloof ik een
bijzonder grote kunst, en dat kan je toch maar.’

Dola de Jong
En de akker is de wereld

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, slaat een Nederlands echtpaar op
de vlucht voor de nazi’s. Op hun zwerftocht door Europa vangen ze een aantal
verweesde kinderen van verschillende nationaliteiten op. Uiteindelijk komen
ze terecht in Tanger. Op een stukje onvruchtbare grond trachten ze te overleven en een nieuw bestaan op te bouwen. Maar Tanger zit vol met nazispionnen
op zoek naar Joodse vluchtelingen.

‘Dit boek zal niet snel uit de herinnering verdwijnen. Kalm en beheerst, nergens
bombastisch, het is een ongehoorde aanklacht tegen de moderne oorlogsvoering.’
– The New York Times
‘Er is geen boek over de Tweede Wereldoorlog dat de verslagenheid zo helder beschrijft.
Geschreven met het realisme van Flaubert is En de akker is de wereld licht en ellendig
tegelijk. Een prachtig geschreven werk.’ – Associated Press
16
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Dola de Jong

Dorothea Rosalie de Jong (Arnhem, 1911 – Laguna Woods/

Aart en Lies besluiten – jong verliefd – Nederland te

Californië, 2003), schreef kinderboeken, romans, korte
verhalen en reisverhalen voor onder meer De Telegraaf,

Het Vaderland, De Groene Amsterdammer en het Algemeen Handelsblad. Haar roman Dans om het hart (1939)

© privécollectie

‘En de akker is de wereld wordt met de jaren beter, is geenszins gedateerd
en blijft een overtuigende aanklacht tegen de verschrikkingen van oorlog.’
– Publishers Weekly

En de akker is de wereld

verlaten vanwege de oorlogsdreiging. Zij reizen met hun
woonwagen naar het zuiden en komen in de vrijhaven
Tanger aan.

over de Amsterdamse danswereld, gebaseerd op haar eigen

Onderweg ontfermen zij zich over kinderen die op de

danscarrière, wordt als haar literaire debuut beschouwd. In

vlucht hun ouders zijn kwijtgeraakt. Met de Poolse Loeba

1954 publiceerde zij De thuiswacht, een roman over liefde

en Maria, de Duitse Hans en Rainer, de Franse Pierre, de

tussen twee vrouwen. Haar in het Engels geschreven thril-

Vlaamse Barthe en hun eigen baby vormen ze een bij-

lerachtige roman The Whirligig of Time (1964) werd in de

zonder gezin. Aart huurt een akker iets buiten de stad en

Verenigde Staten bekroond met de Edgar Allan Poe Award

bewerkt die samen met de kinderen. Ze werken de hele dag

en door haarzelf in het Nederlands vertaald onder de titel

onder de hete zon en slepen met emmers water, maar veel

De draaitol van de tijd (1965). Ook veel van haar oorspron-

wil er niet groeien. De Arabieren kijken hoofdschuddend

kelijk in de Verenigde Staten gepubliceerde kinderboeken

toe bij hun geploeter.

werden in het Nederlands vertaald, zoals Begin maar op-

Het gezin leeft in armoede en de Nederlandse consul is

nieuw (1961), Het geheimzinnige huis (1962) en De ander

afwijzend als Aart om hulp vraagt. Ze zijn immers geen

en jezelf (1963).

refugiés, want ze zijn al voor de oorlog uitbrak vertrokken.
De vrouw van de consul komt af en toe in haar chique auto

roman

langs met afgedankte kleren.
Het valt niet mee een nieuw bestaan op te bouwen, de
akker levert te weinig op en de kinderen hebben heimwee
naar hun oude leven, dat voorgoed voorbij is. Als Aart dan
PROMOTIE

ook nog gevangen wordt gezet vanwege een misverstand,

• Vooruitexemplaren voor pers en boekhandel
• Net als over Ida Simons zal Eva Cossée op boekhandels-

neemt de achttienjarige Hans het heft in handen. Hij

tournee over Dola de Jong vertellen

• Ian Joseph, de zoon van Dola de Jong, is beschikbaar
voor interviews

• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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houdt er echter geen rekening mee dat Tanger vol zit met
nazispionnen, en hij neemt grote risico’s.

met het oorspronkelijke omslag van
susanne heynemann, de eerste vrouwelijke
boekontwerper in nederland

978 90 5936 605 3 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 272 blz.
ca. € 19,90 | verschijnt mei 2015
isbn
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En de akker is de wereld laat zien hoe een oorlog stap
voor stap het leven van vluchtelingen kan ontwrichten. De
Jongs portretten van de kinderen zijn ronduit meesterlijk
en zullen ons net als de slotscène lang bijblijven.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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meer dan een jaar op de duitse bestsellerlijsten!

Oostende, 1936. Een zomervakantie, waarna niemand meer
naar zijn ‘gewone leven’ terug kan keren.

Volker Weidermann
Zomer van de vriendschap
Oostende, 1936

Het zijn prachtige junidagen. Allebei zijn ze Duitsland
ontvlucht, de welgestelde Stefan Zweig en de constant onbemiddelde Joseph Roth. Het is de laatste ontmoeting in
vrijheid van de schrijvers, beiden in Duitsland vervolgd,
verboden en verbrand. Iedereen doet zijn best om nog één
keer met de moed der wanhoop het leven te vieren, voordat de wereld daadwerkelijk in brand vliegt.
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Volker Weidermann
			
		

Volker Weidermann (Darmstadt, 1969) studeerde politieke

Een illuster gezelschap probeert in 1936 in Oostende in

wetenschappen en germanistiek en woont in Berlijn. Hij
is auteur van drie non-fictieboeken (Max Frisch. Sein

Leben, seine Bücher, Das Buch der verbrannten Bücher
en Lichtjahre) en is als literatuurcriticus en redacteur
verantwoordelijk voor het cultuurkatern van de Frankfur-

© julia zimmermann

‘Een van de mooiste en meest aangrijpende verhalen over de eerste helft van
de twintigste eeuw.’ – Florian Illies, auteur van 1913

Zomer van de vriendschap
Oostende, 1936

een zomerse vakantie tot rust te komen, en even de Duitse
ellende te vergeten. Sommigen van hen proberen visa te
bemachtigen om het Derde Rijk te ontvluchten en ergens
ver weg helemaal opnieuw te beginnen.

ter Allgemeine Sonntagszeitung. Zijn boek Zomer van de

Te midden van de wanhopige vluchtelingen bevinden zich

vriendschap. Oostende, 1936 staat al een jaar op de Duitse

de wereldberoemde Stefan Zweig en Joseph Roth, al decen-

bestsellerlijsten en is in verschillende talen vertaald.

nialang verbonden door een hechte maar ongelijke vriendschap. Zweig bewondert Roth als een genie. Hij betaalt in
Oostende Roths riante drankrekeningen en wordt daarvoor
door Roth uitgescholden.
Zweig heeft net zijn huwelijk beëindigd en is uitgeput
en melancholiek. Roth daarentegen heeft met de bloedmooie ‘champagnemerel’ Irmgard Keun onverwacht Lie-

besglück – al probeert zij hem van de drank af te brengen,
en hij haar tot drank te verleiden. Alle drie dromen zij van
een ander Duitsland, drie heel verschillende dromen.

‘Een bewegend beeld van een literaire vriendengroep aan de rand van de afgrond.’
– Süddeutsche Zeitung

Irmgard Keun verleidt een naziofficier om aan valse
papieren te komen en brengt korte tijd in Amsterdam door

in samenwerking met uitgeverij van

met Roth. Roth vertrekt daarna naar Parijs, Zweig ontkomt

oorspronkelijke titel ostende.

met zijn secretaresse, die inmiddels ook zijn minnares
geworden is, naar Brazilië. Zo is, zoals Thomas Mann het
ooit noemde, Oostende 1936 een afscheidsfeest van de
PROMOTIE

Europese cultuur geworden. Weidermanns boek is een

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Veel aandacht door herontdekking van Joseph Roth en Stefan Zweig
• Boekpresentatie in Oostende op 2 augustus 2015
• Aanbevolen door het Joseph Roth Genootschap Vlaanderen/Nederland
• Boekenleggers

schitterend monument voor dit feest.
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roman

halewyck

1936,

sommer der freundschaft
vertaald door els snick

978 90 5936 607 7 | nur 302
| 12,5 x 20 cm |
ca. 192 blz. | ca. € 19,90 | verschijnt
augustus 2015
isbn

paperback met flappen

e-isbn

978 90 5936 608 4 | ca. € 14,90
Ook verkrijgbaar
als e-book
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‘Met Overwoekerd doet Bruinja vaak hard, soms ontroerend, steeds secuur
verslag van het leven in een ongemakkelijk vredige wereld, die gelukkig niet
van alle hoop verstoken is.’ – Awater
© evelyn flores

IK GEEF JE HET WOORD
een man luistert naar de vogels
maar dan net iets langer dan jij en ik
hij neemt het gezang op
en rekent uit hoeveel sneller
het hart van de vogel klopt
hij luistert naar de vogels
hij luistert naar de mens
hij neemt de tijd
en vertraagt
de opname
Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) recenseert,
presenteert, interviewt en treedt op in binnen- en

de vogel zingt nu laag en langzaam

buitenland. Eerder publiceerde hij onder andere

de opgenomen vogel heeft de hartslag

Bang voor de bal (Cossee 2007), De geboorte van

van een mens

Tsead Bruinja
			

Binnenwereld, buitenwijk
Natuurlijke omstandigheden

Binnenwereld – dat is het onuitputtelijke universum van
onze wensen, dromen en twijfels, van obsessies en ons verlangen naar geluk. Hoe reageert dit universum – hart en
ziel, verstand en onverstand – op de buitenwijk, de wereld
om ons heen, voor onze neus en ver weg? Wat betekent het
om het leven te omarmen? Zijn binnenwereld en buitenwijk dan in evenwicht, of harmonie?
Bruinja’s gedichten lukt het op speelse manier iets in
beeld te brengen, wat in het tijdperk van de ik-bv uit het
zicht is geraakt: de complexe en gelaagde verhouding tussen binnen en buiten, tussen individu en maatschappij, of
– zoals Bach het genoemd zou hebben – tussen wereld en
mens. De buitenwereld schept altijd een binnenwijk; het
zijn communicerende vaten. Wij denken, doen en dromen
met de wereld erbij, nooit zonder.

het zwarte paard (Cossee 2008) en Overwoekerd
(Cossee 2010), genomineerd voor de Ida Gerhardt

en de mens zingt de trage vogel na

Poëzieprijs. Hij schreef vijf jaar lang gedichten bij de

rustig loopt hij het bos in met een luidspreker

actualiteit voor het Radio 1-programma Dit is de dag

en een opnameapparaat

en is columnist van Leeuwarder Courant.
hij voert de snelheid van de opgenomen mens op

gedichten
978 90 5936 609 1 | nur 306
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 64 blz.
ca. € 16,90 | verschijnt september 2015
isbn

totdat zijn hart net zo snel klopt
PROMOTIE

• Interviews in dag- en weekbladen
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Optredens in boekhandels, bij festivals en

hij wacht

‘Tsead Bruinja is een van de meest spraakmakende hedendaagse dichters.’ – De Pers

en de vogel antwoordt

‘Hij laveert knap tussen vervreemding en zelfspot, en heeft een scherp oor voor het
ongerijmde.’ – Het Parool

de vogel heeft hem verstaan

op literaire podia

• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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Moderne klassiekers van David Grossman in midprice-editie
David Grossman – Uit de tijd vallen
Na het succes van Komt een paard de kroeg binnen
verschijnt Uit de tijd vallen, de voorlaatste roman van
David Grossman, als paperback. Vijf jaar na de dood van
zijn in de oorlog gesneuvelde zoon Uri verkent Grossman
in precieze en tegelijkertijd poëtische taal de pijn en het
verdriet van ouders die een kind verloren hebben.
‘Grossman geeft gestalte aan zijn rouw met een aangrijpend boek
in een bijzondere vorm. Hij heeft woorden gevonden voor de dood.
Volstrekt onsentimenteel maakt deze bij uitstek literaire vorm de
tranen los.’ – De Standaard *****

€

12,50

oorspronkelijke titel nofeel

mi-choets la-zeman

978 90 5936 610 7 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 144 blz.
€ 12,50 | verschijnt mei 2015
isbn

2016 uitgevoerd worden tijdens het Zeeuws Nazomer Festival.

David Grossman – Zie: liefde

‘Een van de beste boeken ooit geschreven.’ – Jonathan
Safran Foer
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Het universum van J.M. Coetzee
Een ontdekkingsreis door wereld en wandel van J.M. Coetzee.
Nooit eerder zijn wij dichter bij de schrijver gekomen, en van
geen andere wereldauteur krijgen wij zo veel inzicht in de
samenhang van werk en leven.

vertaald door ruben verhasselt

Uit de tijd vallen is voor toneel bewerkt door Marlies Heuer en zal in

Als grootvader Ansjel, van wie iedereen gelooft dat hij
door het ‘nazibeest’ om het leven is gebracht, veertien jaar
na de oorlog voor de deur staat, wil – nee, móet de negenjarige Momik weten hoe dat nazibeest eruitziet, en wat
het zoal vreet. Dan kan hij het in de kelder temmen en
onschadelijk maken. En laat het zijn grootvader eindelijk
met rust.

David Attwell

€

20,–

David Attwell mocht als eerste het imposante archief van J.M. Coetzee inzien in het Harry Ransom Center in Austin/University of Texas. In de 155
dozen deed Attwell de meest bijzondere ontdekkingen. In Het universum
van J.M. Coetzee toont hij ons de verbindingen en verhoudingen tussen
het leven en het werk van de Nobelprijswinnaar. Van eerste schetsen tot
definitieve romans; nooit eerder zagen we met welke ongelofelijke precisie en zelfkritische houding de auteur te werk gaat, om meer inzicht te
krijgen in de essentie van ons bestaan.

oorspronkelijke titel ajeen erech: ahava
vertaald door hilde pach

978 90 5936 594 0| nur 302
| 12,5 x 20 cm | 560 blz.
€ 20,00 | reeds verschenen
isbn

paperback
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David Attwell

David Attwell (Pretoria, 1959) studeerde Engelse literatuur

J.M. Coetzee is een van de meest vereerde, maar ook

aan de Zuid-Afrikaanse Natal University. Later, tijdens zijn
postdoctorale studie aan de Universiteit van Kaapstad, was
J.M. Coetzee zijn mentor. Attwell is decaan aan de Britse
University of York, doceert Afrikaanse en Engelse litera-

© kateattwell.com

‘Het universum van J.M. Coetzee is een van de meest boeiende en verbazingwekkende boeken die ik in vijfendertig jaar als uitgever heb mogen publiceren.’
– Uitgever Christoph Buchwald

Het universum van J.M. Coetzee

onkenbare levende auteurs van wereldfaam. Met kennis
van het volledige Coetzee-archief zoomt David Attwell in
op Coetzees schrijverschap.

tuur en heeft meerdere boeken over en met J.M. Coetzee

Attwell had de unieke mogelijkheid om Coetzees dagboe-

op zijn naam staan (o.a. J.M. Coetzee: South Africa and the

ken en manuscripten naast elkaar te bestuderen en zo

Politics of Writing (1993) en Doubling the Point (1992)).

inzicht te krijgen in verrassende verbindingslijnen tussen

Onder zijn redactie verscheen in 2012 het standaardwerk

leven en werk. Coetzee begint meestal heel dicht bij huis,

The Cambridge History of South African Literature, de
meest volledige literatuurgeschiedenis van Zuid-Afrika tot
nu toe.

Het universum van J.M. Coetzee is het eerste boek
dat gedetailleerd inzicht geeft in het schrijfproces van
de Nobelprijswinnaar. De Engelstalige uitgave van Het

universum van J.M. Coetzee verschijnt bij de meest
gerenommeerde uitgeverijen: Viking Penguin (VS), Oxford
University Press (Engeland), Text (Australië) en Jacana
(Zuid-Afrika).

zeer persoonlijk, en herschrijft dan bijna iedere zin. Hij is
nooit bang om verhaallijnen, locaties en personages drastisch te veranderen. Attwell toont ons de ontwikkelingen
van Coetzees romans – die soms meer dan vijftien versies
tellen – op de meest fascinerende manier.
Zo lezen wij bijvoorbeeld dat de oerversie van Wachten

op de barbaren zich in Kaapstad afspeelde, waar Robben
eiland ‘geen gevangenis meer voor Nelson Mandela en zijn
kameraden was, maar een vertrekpunt van waaraf blanke
vluchtelingen de stervende republiek verlieten’, en dat
Coetzee strandde met een romanmanuscript over censuur
en zelfcensuur, getiteld The Burning of the Books.
Verbluft zien wij dat Coetzees romans meestal hun
oorsprong vinden in heel concrete situaties, en vooral in

PROMOTIE

de eerste versies vaak autobiografische motieven volgen.

• Auteursbezoek en grote boekpresentatie in september
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Interviews in dag- en weekbladen
• Grote internationaal persaandacht wegens fundamenteel nieuwe inzichten

Bovendien, argumenteert Attwell, is Zuid-Afrika met zijn
geschiedenis, zijn taal, zijn conflicten en landschappen in
Coetzees romans veel nadrukkelijker aanwezig dan tot nu

roman
oorspronkelijke titel j.m. coetzee and the

life of writing
vertaald door joost poort
met talrijke foto’s en illustraties

978 90 5936 611 4 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 272 blz.
ca. € 24,90 | verschijnt september 2015
isbn

gebonden

e-isbn

978 90 5936 612 1 | ca. € 14,90

toe wordt aangenomen.

in Coetzees oeuvre

• Cossee World Rights
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zojuist
verschenen

J.M. Coetzee & Arabella Kurtz – Het goede verhaal
David Grossman – Zie: liefde, midprice
Mariëtte Haveman – Het huis achter de wilgen
Ken Kesey – One Flew Over the Cuckoo’s Nest
Bert Koopman en Theo Berkhout – Achter de schermen
Marie-Claire Melzer & Marieke Klomp – Boy Edgar
Milena Michiko Flašar – Een bijna volmaakte vriendschap
Andreas Oosthoek – Het relaas van Solle
Ida Simons – In memoriam Mizzi

!

Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2015
Boekhandel:				Plaats:
Datum:					Ordernr.:
aantal isbn		titel			auteur		 korting

prijs

			
_____

9789059365971

De voddenkoningin		

Saskia Goldschmidt

______		

€ 19,90

_____

9789059365995

De aardappels en de staat		

Oleg Pavlov		

______		

€ 19,90

_____

9789059366015

Dat is wat ik bemin		

Isabelle Rossaert

______		

€ 18,90

_____

9789059366039

Uit het dagboek van een		

Erling Jepsen

______		

€ 19,90

			konijnenfokker				
april

mei

juni

augustus

september

David Grossman – Komt een paard de kroeg binnen
Monika Held – Nu de angst is verdwenen
Yaël Vinckx – De oorlog van mijn moeder
Anna Gmeyner – Manja
David Grossman – Uit de tijd vallen, midprice
Dola de Jong – En de akker is de wereld
Oleg Pavlov – De aardappels en de staat 			
Aleksandr Skorobogatov – Portret van een onbekend meisje
Erling Jepsen – Uit het dagboek van een konijnenfokker
Volker Weidermann – Zomer van de vriendschap			
Saskia Goldschmidt – De voddenkoningin
Isabelle Rossaert – Dat is wat ik bemin
			
David Attwell – Het universum van J.M. Coetzee
Tsjead Bruinja – Binnenwereld, buitenwijk
De literaire kattenkalender 2016
De literaire tuinkalender 2016

_____

9789059366053

En de akker is de wereld		

Dola de Jong		

______		

€ 19,90

_____

9789059366077

Zomer van de vriendschap

Volker Weidermann

______		

€ 19,90

_____

9789059366091

Binnenwereld, buitenwijk		

Tsead Bruinja

______		

€ 16,90

_____

9789059366107

Uit de tijd vallen 		

David Grossman

______		

€ 12,50

_____

9789059365940

Zie: liefde			

David Grossman

______		

€ 20,00

_____

9789059366114

Het universum van J.M. Coetzee

David Attwell

______		

€ 24,90

Het goede verhaal		

J.M. Coetzee en

______		

€ 22,90

recent verschenen
_____

9789059365858

						Arabella Kurtz
_____

9789059365810

Manja			

Anna Gmeyner

______		

€ 24,90

_____

9789059365711

Komt een paard de kroeg binnen

David Grossman

______		

€ 19,90

_____

9789059365292

Het huis achter de wilgen		

Mariëtte Haveman

______		

€ 18,90

_____

9789059365735

Nu de angst is verdwenen		

Monika Held		

______		

€ 19,90

_____

9789059365834

One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Ken Kesey		

______		

€ 12,50

_____

9789059365902

Achter de schermen		

Bert Koopman en

______		

€ 24,90

______		

€ 21,90

						Theo Berkhout
_____

9789059365889

Boy Edgar			

Marie-Claire Melzer en

						Marieke Klomp
_____

9789059365315

Een bijna volmaakte vriendschap

Milena Michiko Flašar

______		

€ 18,90

_____

9789059365698

Het relaas van Solle		

Andreas Oosthoek

______		

€ 19,90

_____

9789059365421

Van welk Europa houden wij?

Dick Pels		

______		

€ 16,90

_____

9789059365773

In memoriam Mizzi		

Ida Simons		

______		

€ 12,50

_____

9789059365759

Portret van een onbekend meisje

Aleksandr Skorobogatov

______		

€ 19,90

_____

9789059365797

De oorlog van mijn moeder

Yaël Vinckx		

______		

€ 18,90

cossee cadeau
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Manja van Anna Gmeyner is een van de literaire
herontdekkingen van deze zomer, van 15 juni t/m
16 augustus en op het Schwob-fest op 28 juni.
Kijk voor meer informatie op www.schwob.nl.

_____

9789059365926

De literaire kattenkalender 2016			

______		

€ 21,90

_____

9789059365933

De literaire tuinkalender 2016			

______		

€ 22,90

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 en Marjolein van Doorn, bouman@cossee.com
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