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De akte van mijn moeder van András Forgách is een
wereldsucces! Verkocht aan meer dan 20 landen, waaronder:

nieuws
Stefano Mancuso wint de Premio Letterario Galileo 2018
De achttiende editie van de Premio Letterario Galileo, een prominente Italiaanse prijs
voor wetenschappelijke boeken, is gewonnen door Stefano Mancuso. Hij kreeg de prijs
voor zijn boek Plant Revolution. Het boek is onlangs bij Uitgeverij Cossee in het Nederlands verschenen als Plantenrevolutie. Hoe planten onze toekomst bepalen.

Francesca Melandri genomineerd voor de Premio Strega 2018
De Italiaanse auteur Francesca Melandri staat met haar nieuwste boek, De lange weg
naar Rome, op de longlist van de Premio Strega 2018, de belangrijkste literaire prijs van
Italië. Het boek verscheen in mei in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Cossee.

Cossee te gast bij de Central European University in Boedapest
Het hele Cossee-team was half juni in Boedapest op uitnodiging van Michael Ignatieff en de Central European
University. We kregen een rondleiding door de gebouwen en de bibliotheek van de C.E.U. en woonden er een
college bij van onze auteur Ilse Josepha Lazaroms. We konden András Forgách het hemd van het lijf vragen
over zijn boek De akte van mijn moeder, bezochten boekhandels en ontmoetten verschillende collega-uitgevers.

• UK, Engelse rechten,
Simon & Schuster
• Canada, Hamish Hamilton/
Penguin
• Kroatië, Fraktura
• Frankrijk, Gallimard
• Duitsland, S. Fischer
• Spanje, Spaanse rechten,
Anagrama
• Catalonië, Angle
• Italië, Neri Pozza
• Griekenland, Patakis
• Noorwegen, Gyldendal
• Zweden, Bonniers
• Denemarken, Gyldendal
• Egypte, Arabische rechten, Al Arabi
Filmrechten verkocht aan Heyday Films & Film4
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schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com
en volg ons op facebook, twitter en instagram.
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András Forgách
De akte van mijn moeder
Stel je voor, je hebt een mooie, flamboyante en energieke
moeder. Ze is verpleegster en doet alles om goed voor haar
labiele man en haar kinderen te zorgen. Ook voor jou, een
jonge wijsneus in het communistische Hongarije in de jaren zeventig en tachtig. En dertig jaar na haar overlijden
kom je erachter dat de door jou vereerde moeder alles, maar
dan ook alles over jou, haar geliefde maar opstandige zoon,
aan de geheime dienst heeft verraden. Zo verlies jij haar
voor de tweede keer, maar nu voorgoed.

Een wereldsucces, aan meer dan twintig landen verkocht: het ongelofelijke verhaal van een flamboyante
moeder als informant voor de geheime dienst. Voor de
liefhebbers van Das Leben der Anderen en De voorlezer.
‘Een wonderbaarlijk goed boek, een boek vol pijn en
catharsis, een monument voor een geliefde moeder en
tegelijkertijd een woedend afscheid van haar. Een familiegeschiedenis die grondig herzien moet worden.’
– Péter Nádas
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‘Forgách moest ontdekken dat de dictatuur voor de val van het regime iedere
avond tijdens het diner met hem aan tafel zat. De hoogste tijd om de stoel onder
haar kont weg te trekken.’ – Könyves Blog

András Forgách		

András Forgách (Boedapest, 1952) is in het culturele leven van Hongarije een vooraanstaande persoonlijkheid.
Hij heeft niet alleen naam en faam gemaakt als auteur
en vertaler, maar ook als toneelschrijver en beeldend
kunstenaar. Tijdens het verzet tegen de ‘Sovjetbroeders’
in de jaren zeventig en tachtig speelde hij een prominente rol. Hij schreef onder andere de monumentale
roman Zehuse, waarin een moeder brieven schrijft aan
haar dochter in het buitenland. Na de onthutsende ontdekking van het dubbelleven van zijn moeder Bruria
Forgách (Jeruzalem, 1922 – Boedapest, 1985) voelde hij
zich als schrijver en als zoon genoodzaakt de confrontatie met de waarheid over zijn familie aan te gaan. De
Hongaarse titel Élő kötet nem marad (letterlijk ‘Er is
geen geopend dossier meer beschikbaar’) refereert aan
een bij de Hongaarse geheime dienst gebruikelijke uitdrukking, wanneer het dossier van een overleden informant of medewerker gesloten wordt.

De ontdekking sloeg in als een bom. Bijna dertig jaar
na de val van het communistische regime in Hongarije
komt András Forgách erachter dat zijn geliefde moeder
vanaf 1975 tot haar vroege dood in 1985 als ‘Mevrouw
Pápai’ informatie aan de geheime dienst rapporteerde.
Niet alleen over bekenden, maar ook over vrienden, haar
man en haar kinderen. Hoe kon Bruria Forgách, geboren
Avi-Shaul, tegelijkertijd een liefdevolle moeder, echtgenote, steun en toeverlaat én informant zijn?
De akte van mijn moeder beschrijft het pijnlijke proces
om de geslaagde familiefaçade te doorbreken en de feiten, de leugens en de contradicties boven tafel te krijgen.
Wat waren de drijfveren en motieven van Bruria Forgách
om alles over haar politiek actieve zoon te r apporteren?
Is er naast de minachting voor de verraadster misschien
ook zoiets als begrip mogelijk voor haar dubbelleven
met al zijn afgronden en geheimen?
In deze emotionele spagaat tekent Forgách het portret
van een mooie Joodse vrouw die heimwee heeft naar haar
geboortestad Jeruzalem. Toch is zij gefascineerd door de
utopie van het communisme met zijn sterke antizionistische ideologie. Het leven in het claustrofobische Hongarije botst met een voor Bruria Forgách ongrijpbaar
verlangen. Maar naar wat? Een andere utopie, een veilig
thuis? Geluk? Vrijheid? En er wordt nog iets zichtbaar:
met het dossier van ‘Mevrouw Pápai’ verliest András niet
alleen voor de tweede keer zijn moeder, maar ook zestig
jaar aan familieherinneringen. Alles komt nu in een ander licht te staan.

© máté péter/jelenkor kiadó
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Auteursbezoek in november 2018 met veel media-aandacht
Perfect leesclubboek
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Voor de fans van Das Leben der Anderen, van Bernhard Schlinks De voorlezer, Eugen Ruges In tijden
van afnemend licht en Maxim Leo’s Rode liefde
Boekenleggers
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De akte van mijn moeder

roman
oorspronkelijke titel élő kötet nem marad
vertaald door rebekka hermán mostert
met vele foto’s en documenten
isbn 978 90 5936 816 3 | nur 302
gebonden met bedrukte schutbladen

13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt oktober 2018
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Jane Gardam
De dochter van Crusoe

‘Van al mijn boeken is De dochter van Crusoe verreweg mijn favoriet. Het leven van mijn moeder in het
eenzame Yorkshire heeft hiervoor model gestaan.’
– Jane Gardam

Op de thee bij Jane Gardam in Sandwich
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‘Een van de gaafste, verkwikkendste en ontroerendste romans die wij de afgelopen tijd hebben gelezen.’ – Humo **** over Een onberispelijke man

Jane Gardam

Jane Gardam (Yorkshire, 1928) is de enige schrijver die
twee keer met de Whitbread/Costa Award bekroond is.
Een onberispelijke man werd Boek van de Maand in
maart 2017 bij De Wereld Draait Door en stond wekenlang in de Bestseller top 60. Een trouwe vrouw (Cossee, 2017) en Laatste vrienden (Cossee, 2018) waren
wederom favoriet bij lezers en boekhandels. Ook is ze
de auteur van het Cossee Broekzakbibliotheek-boekje
De geheime brieven. Haar oeuvre omvat meer dan dertig boeken, romans, verhalen en kinderboeken. Ze is
Fellow van de Royal Society of Literature en woont in
East Kent.

Aan het begin van de vorige eeuw wordt de zesjarige Polly
Flint achtergelaten bij haar twee vrome tantes, een norse
weduwe en een onberekenbare dienstmeid. In hun gele
huis aan de Engelse kust, met niets anders dan duinen en
een uitgestrekt landschap om zich heen, zit er voor de eenzame wees niet veel anders op dan te lezen. Vooral Robinson Crusoe sluit ze in haar hart, ze delen immers hetzelfde
lot: beiden achtergelaten op een verlaten stukje land en
beiden de held van hun eigen verhaal.
Polly neemt het boek met zich mee wanneer de aristocratische Mr Thwaite, een mysterieuze kennis van de familie, haar uitnodigt voor een bezoek aan zijn landgoed op
de vlaktes van York. Samen met zijn zus ontvangt hij verarmde schrijvers en artiesten. Daar wordt ze verliefd, eerst
op een jonge dichter, later op een geheimzinnige Duitse
jongen uit een gegoede Joodse familie.
Meer dan acht decennia leven we met Polly mee. We
zien hoe de overzichtelijke Victoriaanse tijd geleidelijk
plaatsmaakt voor de chaos en de onzekerheid van de twintigste eeuw en hoe het afgezonderde gele huis aan de kust
omsloten wordt door de moderne wereld, door woonwijken
en autowegen.
Deels gebaseerd op haar eigen jeugd en die van haar
moeder in het eenzame Yorkshire, schetst Jane Gardam
met het stilistisch vernuft dat we van haar kennen het
portret van een jonge, onafhankelijke vrouw in het twintigste-eeuwse Engeland. Polly, eenzaam, eigenzinnig, gevoelig en ambitieus, blijkt een onvergetelijke hoofdpersoon.
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Perfect leesclubboek
© getty images / jeremy sutton-hibbert
Grote mediacampagne
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Voor liefhebbers van de Old Filth-trilogie
Veel persaandacht na het succes van de Old Filth-trilogie
Boekenleggers
Aandacht voor boek en auteur in de speciale Guardiamkrant

De dochter van Crusoe

roman
oorspronkelijke titel crusoe’s daughter
vertaald door gerda baardman
en kitty pouwels
isbn 978 90 5936 818 7 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt november 2018
e-isbn 978 90 5936 823 1 | ca. € 9,99

OOK
isbn 978 90 5936 706 7
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isbn 978 90 5936 722 7
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Albert Vigoleis Thelen
De zwarte heer Bazetub
‘Een van de grootste boeken van de twintigste eeuw.’
– Thomas Mann
‘Als je het meesterwerk van Albert Vigoleis Thelen hebt
uitgelezen, dan heb je iets meegemaakt. Dan ben je zo
diep doordrongen van het absurde universum van Vigoleis dat hij voor altijd je kameraad is.’ – NRC Handelsblad over Het eiland van het tweede gezicht

Albert Vigoleis Thelen met vrouw Beatrice op de Dam, 1950
© Collectie Leo Fiethen
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Vlnr: Beatrice Thelen, Geert Adriaan van Oorschot,
Albert Vigoleis Thelen, Jantina Smit, 1954 © Collectie Leo Fiethen
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‘Wie Thelens boek leest, wordt zijn vriend. Wonderen bestaan.’ – Maarten ’t Hart

Albert Vigoleis Thelen

Albert Vigoleis Thelen (1903-1989) behoort tot de meest
wonderbaarlijke en bewonderde Duitse auteurs. Zijn
kleine oeuvre, waaronder het magistrale debuut Het eiland van het tweede gezicht uit 1953, is geliefd vanwege
de rijke, inventieve en barokke taal. Thelen studeerde
Kunstgeschiedenis en Duitse en Nederlandse Taalkunde. In 1932 verliet hij Duitsland. Na zijn zelf verkozen
ballingschap in Spanje, Frankrijk en Portugal woonde
hij tot 1957 in Amsterdam. Hier schreef hij zijn tweede
roman, De zwarte heer Bazetub.
Beide romans behoren inmiddels tot de grote meesterwerken van de wereldliteratuur. Thomas Mann feliciteerde Thelen persoonlijk met het ontvangen van de
Fontane-Preis (1954). Günter Grass, zelf een grote taalkunstenaar, noemde Thelens romans tegenover uitgever Christoph Buchwald (die Thelen persoonlijk kende
en met hem aan de Duitse heruitgaven heeft gewerkt)
‘dé grootste barokke schelmenromans van de twintigste
eeuw’.
Ook Nederland kent een grote groep Thelen-bewonderaars. Eén van de vurigsten is Maarten ’t Hart en er
bestaat zelfs een Nederlands Thelen Genootschap. Dit
genootschap heeft met een crowdfundactie deze uitgave
mede mogelijk gemaakt. Dankzij het werk van Wil Boesten, geprezen voor zijn ingenieuze vertaling van Het eiland van het tweede gezicht, is De zwarte heer Bazetub
nu eindelijk in een vertaling te lezen die het origineel
evenaart.

In De zwarte heer Bazetub neemt Albert Vigoleis Thelen
de lezer mee in een even avontuurlijke als vermakelijke
odyssee. Vigoleis, de verteller uit Thelens bejubelde Het
eiland van het tweede gezicht, krijgt de opdracht als tolk
op te treden voor de Braziliaanse professor Da Silva Ponto, die een toespraak moet houden bij het Vredespaleis
in het naoorlogse Den Haag.
De twee mannen dwalen door Amsterdam en Den
Haag en tuimelen van de ene spraak- en plaatsverwarring in de andere. Ondertussen raakt de vredesconferentie van de professor steeds verder uit het zicht en bewandelt Vigoleis honderden zijpaden om zijn opdrachtgever
gerust te stellen. Waar ze komen laten ze een spoor van
verwarring na. Professor ‘Bazetub’ – een grote liefhebber van een warm bad in the bathtub, maar dit is een érg
moeilijk woord voor hem – heeft zijn missie al lang uit
het oog verloren. Vigoleis loodst hem door het verregende Amsterdam, zorgt dat hij anarchistische fietsers overleeft en regelt voor de befaamde professor zelfs een extra
trein naar Den Haag voor een zitting in het Vredespaleis.
En wat doet hij zijn best om zijn rol als privésecretaris
tot het verrassende slot dapper te blijven spelen!
De heer Bazetub, de retorisch bevlogen rechtsgeleerde
en minister Manuel Francisco Pinto Pereira (1889-1956),
dwaalde daadwerkelijk met tolk Albert Vigoleis Thelen
door de randstad. Dankzij privésecretaris Vigoleis tuimelen wij met deze Don Quichote en Sancho Panza van
de twintigste eeuw door het naoorlogse Nederland. Een
vertelkunstig meesterstuk over identiteit, waarheid en
verwarring dat na bijna zestig jaar verbazend actueel is.

© collectie leo fiethen
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Veel persaandacht voor deze wereld
auteur
Aandacht vanwege Thelens 115e verjaardag op 28 september 2018
Thelen-avonden met het Thelen Genootschap, crowdfunders en andere
enthousiasten
Uitgever Christoph Buchwald vertelt
in de boekhandel over zijn samenwerking met Thelen
Lezingen door vertaler Wil Boesten
Social media campagne
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Boekenleggers

De zwarte heer Bazetub

roman
oorspronkelijke titel der schwarze herr

bahssetup
vertaald door wil boesten

isbn

978 90 5936 820 0 | nur 302 | cossee

century | gebonden | 15 x 23 cm | ca. 672 blz.
ca. € 29,99 | verschijnt oktober 2018
e-isbn 978 90 5936 824 8 | ca. € 14,99
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lodewijk van oord over niemand is van hier

Saskia Goldschmidt

Waarom?
‘Zoals veel westerlingen die naar Afrika trekken kwam ik aan met erg
idealistische ambities. In Swaziland merkte ik al snel dat de sociale verhoudingen nog volledig worden bepaald door het koloniale verleden.
Vanwege mijn afkomst en huidskleur behoorde ik automatisch tot de
machthebbers, de geprivilegieerden. Die vreemde spanning vormde de
aanleiding voor deze roman.’

Schokland

Wat?
‘In deze roman proberen de personages op verschillende manieren uit
Saskia van
Goldschmidt
eersteDitgrote
roman
de schaduw
het koloniale schrijft
verleden tede
stappen.
koloniale
tijdperk
is voorbij,
maardeheeft
dat onze voor
omgang
de ander ook
over
gevolgen
demet
bewoners
vanveranderd?
het De
personages maken daarin verschillende keuzes. Fliers van Deventer doet
aardbevingsgebied in Groningen.
erg zijn best afstand te houden van de lokale bevolking. Hij wil
vooral niet dwepen met Afrika. Rineke Friedl probeert actief
de gevolgen van het kolonialisme op te ruimen. Maar
dan komt de werkelijkheid op hun pad en raken ze
de controle kwijt. De overkoepelende vraag is hoe
vrij we eigenlijk zijn, als de situaties waarin we
terechtkomen ons gedrag domineren.’

De auteur van Albrecht en wij is terug! In zijn nieuwe
roman neemt Lodewijk van Oord de lezer mee naar
een ander Afrika.
‘Dichter bij de kern van een onderwerp kan een
schrijver nauwelijks komen.’ – Nederlands Dagblad
16
16
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Hoe?
‘Ook klassiekers vormen het decor waarin mijn
verhaal zich afspeelt. Ondertussen probeer ik aan de traditie van
de koloniale roman een nieuw akkoord toe te voegen. Zo vroeg
ik me af of het mogelijk is Afrika te beschrijven als iets anders
dan een ondoordringbaar heart of darkness. Ik herneem een
aantal bekende scènes uit de koloniale literatuur in de verwachting dat dit genre ook iets over onze tijd aan het licht kan brengen.’

uitgeverij
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‘Van Oord balanceert zo secuur tussen het blije jargon en de ironisering daarvan, dat het spannend blijft.’ – NRC Handelsblad **** over Albrecht en wij

Lodewijk van Oord Niemand is van hier

Lodewijk van Oord (Madrid, 1977) woonde het grootste gedeelte van zijn leven in het buitenland. Hij werkte in een twaalfde-eeuws kasteel op de kliffen van Wales. Hij doceerde Conflictstudies en Geschiedenis van
het Midden-Oosten en reisde regelmatig door Israël-Palestina. In zijn vrije tijd was hij bemanningslid op
de rnli Atlantic 75 reddingsboot. Van Oord verruilde het kasteel in Wales in 2010 voor de heuvels van Swaziland, waar hij tot 2014 les gaf aan studenten uit de hele wereld. Daarna verhuisde hij naar het Italiaanse
stadje Duino, vlak bij Triëst. Dit jaar keerde hij terug naar Nederland. Hij is directeur van het United World
College in Maastricht.
In 2014 debuteerde hij met de roman Albrecht en wij, die getipt werd in De Wereld Draait Door en werd
genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2015. NRC Handelsblad riep het eerste hoofdstuk uit tot de mooiste
Amsterdamse literaire scène van het jaar. Zijn tweede roman Alles van waarde (Cossee, 2016) speelt zich af
in de academische wereld en is losjes gebaseerd op zijn ervaringen in het Leidse studentenleven.

Twee Nederlandse reizigers ontmoeten elkaar kortstondig op een vliegveld in Mozambique. De accountant
Fliers van Deventer heeft na een boekhoudschandaal
een gouden handdruk van zijn bedrijf ontvangen. Hij
vertrekt voor enige tijd naar de luxueuze villa van een
vriend. Daar geniet hij van sigaren, strandwandelingen,
het paradijselijke uitzicht over de oceaan en de contacten met andere expats. Wanneer hij zich opwerpt als de
beschermheer van de zieke dochter van een van zijn
werknemers wordt hij meegesleurd in de chaos van de
Afrikaanse werkelijkheid.
De biologe Rineke Friedl is onderweg naar het afgelegen Afrikaanse eiland Île Europa. De groeiende rattenpopulatie op het eiland bedreigt de inheemse vogels en
zeeschildpadden, en Rineke is vastbesloten deze indringers van het eiland te verdrijven. Langzaam raakt ze verstrikt in een machtsstrijd met de Franse soldaten die het
eiland bewaken. De situatie wordt op scherp gesteld als
een aangespoelde vreemdeling de macht probeert over
te nemen.
Van Oord neemt de lezer mee naar Afrika, waar hij
zelf ook heeft gewoond en gereisd, en houdt ons op
lichtvoetige wijze een spiegel voor. Is het mogelijk uit de
schaduw van het koloniale verleden te stappen? Fliers en
Rineke worden op elk hun eigen wijze gedwongen een
radicale keuze te maken.

roman
isbn 978 90 5936 828 6 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 320 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt januari 2019
e-isbn 989 90 5936 830 9 | ca. € 9,99
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Interviews in dag- en weekbladen
Auteur beschikbaar voor lezingen
Social media campagne
Boekenleggers
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Cossee World Rights
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J.M. Coetzee
De foto’s van Jongensjaren

Wat een ontdekking! In 2014, jaren nadat John Coetzee naar Adelaide, Australië verhuisd was, verkocht
hij pas zijn huis in Kaapstad, Zuid-Afrika. Op de zolder van zijn voormalige huis ontdekten de nieuwe
bewoners een vergeten bruine koffer en een grote
kartonnen doos. Deze bevatten niet alleen een complete set aan dokamateriaal, maar ook een uitgebreid
fotografisch archief van oude afdrukken en negatieven uit Coetzees jeugd, die nooit eerder het daglicht
hadden gezien.
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J.M. Coetzee

J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft romans, essays
en verhalen. Hij ontving twee keer de Booker Prize,
voor zijn romans Wereld en wandel van Michael K en
In ongenade. In 2003 kreeg hij voor zijn oeuvre de Nobelprijs. Humo riep Coetzee uit tot Grootste Schrijver
van Deze Tijd. Coetzee maakte zijn naam als een van de
grootste hedendaagse schrijvers opnieuw waar met zijn
meest recente romans De kinderjaren van Jezus (2013)
en De schooldagen van Jezus (2016). In samenwerking
met Hermann Wittenberg, die als professor Engels in
Kaapstad al veel over Coetzees werk publiceerde en in
het verleden meerdere keren met de auteur samenwerkte aan diverse projecten, kwam dit fotoboek met
unieke beelden uit zijn leven tot stand.

© j.m. coetzee
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Unieke beelden uit het leven van wereldauteur J.M. Coetzee
Fotoboek verschijnt ook in het Engels
Foto’s beschikbaar voor expositie
Social media campagne
Boekenleggers
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Cossee World Rights
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De foto’s van Jongensjaren

De foto’s in dit fotoboek (gemaakt met wat John Coetzee
zijn ‘spy camera’ noemt) dateren uit de laatste twee jaar
van Johns middelbare schooltijd in de jaren vijftig, toen
de familie Coetzee van Worcester naar Kaapstad verhuisde. De afbeeldingen bieden een kijkje in zijn jeugd,
door zijn eigen lens vastgelegd. Hij laat ons zijn wereld
zien en wat hem toen het meest interesseerde: vrienden
en leraren op school, cricketwedstrijden, de omgeving
van Kaapstad, de voorouderlijke Karoo boerderij en het
gezinsleven thuis. Vooral zijn moeder, Vera, bleek een
favoriet onderwerp. De foto’s zijn fascinerend vanwege
hun imperfecties en laten zien hoe de jonge Coetzee geïnteresseerd was in het documenteren van tijd en beweging om op die manier het leven zelf vast te leggen.
Op het eerste gezicht lijken de foto’s scènes uit een
alledaags, provinciaal leven in de jaren vijftig, maar
dankzij hun speelsheid, directheid en zelfbewustzijn
laten de foto’s zich niet alleen nostalgisch lezen. Af en
toe vangen we een glimp op van de sociale werkelijkheid
van Kaapstad en de apartheid. En voor de lezers van Jongensjaren zijn de foto’s een intrigerende visuele kroniek
van Coetzees leven. Hoewel velen hem kennen als een
serieuze en filosofische schrijver, zien we hier ook zijn
speelse, jongensachtige kant en zijn zoektocht naar een
eigen identiteit. Schrijven en fotografie bieden misschien geen directe en waarheidsgetrouwe versie van de
werkelijkheid, maar door de lens van Coetzees camera
zien we de vluchtige momenten uit een verleden dat nu
verstild is in de emulsies van zijn negatieven.

fotoboek
oorspronkelijke titel photographs from

boyhood
vertaald door peter bergsma
isbn 978 90 5936 819 4 | nur 320
paperback | 20 x 21 cm | ca. 192 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt november 2018

Met een exclusief interview met John Coetzee over zijn
jongensjaren en zijn foto-experimenten.

uitgeverij cossee
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Susanne Schötz
De geheime taal van katten

‘Katten onbegrijpelijk? Nee hoor! In De geheime taal
van katten bespreekt Susanne Schötz aan de hand
van wetenschappelijk onderzoek wat kattengeluiden als blazen, flemen, brommen, piepen, m
 iauwen
en spinnen betekenen. Wie dit leest begrijpt de kat
een beetje beter – en wordt zelf beter in kats.’
– Eva Meijer
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‘Wie dit leest begrijpt de kat een beetje beter – en wordt zelf beter in kats.’
– Eva Meijer

Susanne Schötz		

Susanne Schötz (Lund, 1965) is hoogleraar Fonetiek
aan de Universiteit van Lund, Zweden. Zij doet onderzoek naar de communicatie tussen mensen en katten,
en doceert o.a. over logopedie en audiologie. Met haar
man en haar vijf katten woont ze in Lund. Haar baanbrekende onderzoek De geheime taal van katten werd
een internationale bestseller.

Kun je de taal van katten leren? En wat proberen de katten ons eigenlijk te zeggen? In De geheime taal van katten gaat Susanne Schötz op zoek naar een antwoord op
deze vragen. Alle mogelijke kattenklanken worden door
Schötz met methoden uit de spraakwetenschap in kaart
gebracht. Met precisie en vele voorbeelden van haar eigen katten, die ook online te beluisteren zijn, beschrijft
ze wat al deze klanken in verschillende situaties kunnen
betekenen.
Als we de kattentaal willen begrijpen, moeten we de
situatie en de context waarin de kat zich uit onder de
loep nemen. Eén-op-één-vertalingen van de mensentaal
naar de kattentaal en omgekeerd zijn niet eenvoudig
te maken: er is geen ‘kattenwoordenboek’ dat we erop
kunnen naslaan. Toch zijn er aanknopingspunten die de
mogelijkheid bieden om de geheime taal van katten te
ontrafelen. Met kirren, trilklanken en brommen laat een
kat zijn geluk en tevredenheid blijken. Lage, aanhoudende en schorre tonen duiden op gevaar. En net als bij de
mens gaat de zinsmelodie omhoog als een kat een ander
het hof probeert te maken.
Behalve een snelcursus kattenfonetiek geeft Schötz
de kattenliefhebber praktische tips en oplossingen die
de lezer thuis in de omgang met zijn eigen katten kan
gebruiken. Ook laat Schötz ons zien hoe gevarieerd de
mogelijkheden zijn om met katten te communiceren.
Verrassingen zijn niet uitgesloten; net zomin als een beter onderling begrip. Wie vaak en met aandacht naar de
klanken van zijn kat luistert, zal de band met zijn huisdier blijvend verbeteren.

© claudia meitert
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Dé internationale expert op het gebied van kattentaal
Verschijnt voor Dierendag (4 oktober) en de feestdagen
Social media campagne
Boekenleggers
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Advertentie in de Literaire Kattenkalender 2019
uitgeverij cossee

De geheime taal van katten

non-fictie
oorspronkelijke titel die geheime sprache

der katzen
vertaald door dini penterman
isbn 978 90 5936 821 7 | nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt september 2018
e-isbn 989 90 5936 825 5 | ca. € 9,99
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‘Een dapper, origineel, grensverleggend en bijzonder goed en toegankelijk geschreven essay.’ – Trouw ***** over De soldaat was een dolfijn

Eva Meijer		
De grenzen van mijn taal
			Een klein filosofisch onderzoek naar depressie

Eva Meijer (Hoorn, 1980) is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Ze publiceerde eerder korte verhalen en poëzie in literaire tijdschriften als
De Revisor en Tirade. Haar debuutroman Het schuwste
dier (2011) werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil en de Vrouw&Proza
Debuutprijs. In 2013 verscheen haar roman Dagpauwoog, gevolgd door de roman Het vogelhuis in 2016.
Deze roman werd alom geprezen en getipt in De Wereld
Draait Door. Het vogelhuis is inmiddels in het Frans,
Duits, Engels, Turks, Pools en Arabisch vertaald. In
2017 verscheen haar grensverleggende essay De soldaat
was een dolfijn, gebaseerd op haar proefschrift waarmee ze de Erasmus Dissertatieprijs won. Datzelfde jaar
ontving ze de Halewijnprijs voor haar gehele oeuvre.
Tevens won ze met haar essay de Hypatia-prijs voor het
beste filosofieboek van een vrouw.

In 2016 slikten meer dan een miljoen Nederlanders een
antidepressivum. Over de behandeling van depressie is
al veel geschreven, over de betekenis ervan veel minder.
In De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie, gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als grondstof om het fenomeen
in kaart te brengen.
Het essay gaat in op de waarheid van pubers en existentialisten, en de gedachte aan zelfmoord. Het onderzoekt hoe mensen met terugkerende depressies als scheve bomen doorgroeien – hoe niet hun hersenen maar
hun ziel verandert. Het gaat ook over het nut van therapie, opgenomen worden in een kliniek, over taal die ons
vormt en hoe we ons in gesprekken met anderen soms
opnieuw kunnen vormgeven. Het is een pleidooi voor
letterlijk in beweging blijven, voor hardlopen en wandelen met honden; voor goed blijven kijken, en voor standvastig zijn. Uiteindelijk is het een zoektocht – langs inzichten van filosofen en kunstenaars, zinloosheid, en de
troost van stilte, poezen en winterbomen – naar wat ons
leven betekenis geeft.

© bob bronshoff

‘Een groot literair talent met een belangrijke boodschap. Zij weet in haar werk
deze zaken op een overtuigend eigenzinnige manier te combineren.’ – Juryrapport Halewijnprijs 2017

essay
isbn 978 90 5936 822 4 | nur 323
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 144 blz.
ca. € 15 | verschijnt januari 2019
e-isbn 978 90 5936 826 2 | ca. € 9,99
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Interviews in lokale en landelijke dag- en
weekbladen
Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel
en op literaire podia
Social media campagne
Boekenleggers
(Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
Cossee World Rights
uitgeverij cossee

‘Op een ondikdoenerige manier, met eenvoudige zinnen en beweringen, worden
in deze roman de normale verhoudingen op hun kop gezet.’
– NRC Handelsblad **** over Het vogelhuis

OOK
isbn 978 90 5936 669 5

isbn 978 90 5936 758 6
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© volkskrant infographics
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Lot Vekemans’ Gif worldwide: ‘Bondig, trefzeker,
helder, intens en ontroerend.’ – de Volkskrant
uitgeverij cossee

31

Lot Vekemans Gif en andere toneelstukken

‘Haar personages zijn zo levensecht, dat je
het gevoel hebt dat je ze echt leert kennen.
Dat je ze tegen kunt komen. Een volle “ja”
tegen deze roman. Lezen dus.’ – Literair
Nederland over Een bruidsjurk uit Warschau
Lot Vekemans (Oss, 1965) schrijft sinds 1995 toneelteksten en vanaf 1999 wijdt ze zich geheel aan het schrijven van dramateksten. In 2005 ontving Vekemans de
Van der Viesprijs voor Truckstop en Zus Van, in 2010 de
Taalunie Toneelschrijfprijs voor Gif en in 2016 de Ludwig
Müllheim Theaterpreis voor haar Duitstalige oeuvre. Haar
romandebuut Een bruidsjurk uit Warschau is eveneens
in het Duits vertaald en werd voor de Anton Wachterprijs
genomineerd. Een nieuwe roman van haar staat gepland
voor 2019. Haar meest recente toneelwerk Momentum
gaat op 12 oktober 2018 in Düsseldorf in première.

© piet den blanken

Een bruidsjurk uit Warschau
verschijnt nu in midprice

301 | paperback | 12,5 x 20 cm | € 12,50
verschijnt oktober 2018
nur

toneel
met een inleiding door loek zonneveld
in samenwerking met uitgeverij itfb
isbn 978 90 6403 863 1 | nur 307
paperback | 16 x 21 cm | ca. 300 blz.

Over het verlangen zelf inrichting te geven aan je leven
en over de onverwachte gevolgen als je dat doet, vertelt de
bekroonde toneelschrijfster Lot Vekemans. Een romandebuut met steeds weer verrassende wendingen en met een
intensiteit die Vekemans als toneelschrijfster beroemd
heeft gemaakt.

roman | isbn 978 90 5936 827 9

Lot Vekemans heeft een geheel eigen toon op toneel gebracht. Haar stukken zijn vaak intieme kamerspelen die
op uiterst boeiende manier onderzoeken hoe wij in elkaar zitten: wat ons drijft, wat onze obsessies en angsten
zijn, hoe wij van de liefde dromen en ons in tijden van
stress, paniek, bedreiging of geluk opstellen.
Vekemans kan met weinig woorden veel van onze
vaardigheid tot zelfbedrog blootleggen en toch is er altijd compassie en empathie voor haar personages, ook al
zijn ze de weg helemaal kwijt. Maar weinig toneelschrijvers kunnen met taal zo subtiel omgaan als zij, zelfs in
de talloze vertalingen blijft haar precisie overeind. Ook
daarom is het een groot genoegen om haar toneelstukken nu in alle rust te kunnen lezen. Zij is niet voor niets
een van de belangrijkste toneelschrijvers van Nederland
en op dit moment de meest gespeelde toneelauteur in
het buitenland.
Gif en andere toneelstukken verzamelt haar meest
belangrijk toneelwerk: Truckstop, Zus van, Judas, Ledacourt, Gif, Vals, Niemand wacht op je en Momentum.

Midprice

ca. € 22,50 | verschijnt oktober 2018

‘De personages in stukken van Vekemans maken eigenlijk allemaal rusteloze, omtrekkende bewegingen, in hun poging door te dringen tot de kern van hun pijn.
Dat maakt hen herkenbaar: ze tasten mogelijke manieren af hoe om te gaan met
heftige kwetsuren en hoe zich te wapenen tegen asgrauwe ellende. Daar zit altijd
wel één optie bij die voor een toeschouwer dichtbij komt.’
– de Volkskrant

e-isbn 978 90 5936 378 6 | € 9,99
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Lovende reacties op Vrouw of vos van David Garnett
DWDD Boek van de Maand
‘Een tijdloos en universeel verhaal. Een betoverende parabel over de liefde. Buitengewoon intrigerend – ga dit lezen!’ – Brecht Russchen, DWDD Boekenpanel
‘Je begint eraan – en je verdrinkt in dit boek.’ – Matthijs van Nieuwkerk, DWDD
‘Vrouw of vos is verwarrend, onthutsend en voor meerdere interpretaties vatbaar:
huwelijkse ontrouw, ontwakende vrouwelijke seksualiteit, de verschillende gestalten van de liefde. Je bent als lezer na 144
pagina’s nog lang niet klaar met dit boek.’
– de Volkskrant *****
‘Een betoverende parabel waarin een harmonisch
natuurbeeld, de hardnekkigheid van ware liefde
en het overlappende grensgebied tussen gedeelde
innigheid en individuele vrijheid op tedere, nooit melige, wijze wordt verbeeld. Reinaert krijgt concurrentie.’
– Humo ****
‘Zoveel liefde en zo weinig mogelijkheid tot reciprociteit. Elke zoektocht naar
symboliek verdwijnt, en wat overblijft is een heel lief en volkomen origineel verhaal over een onmogelijke liefde.’ – De Groene Amsterdammer

David Garnett
Een man in de dierentuin

Bezoekers van de Londense dierentuin kijken verbaasd op als ze bij de apen aankomen. Tussen de
orang-oetan en de chimpansee zit een bijzonder
exemplaar achter de tralies. Ze zien een klein woon
kamertje met een tafel, een boekenkast en een stoel.
En daarop zit John Cromartie. Dit staat op het bordje
voor zijn kooi:
homo sapiens

MENS
roman | oorspronkelijke titel lady into fox | vertaald door irwan droog | isbn

Dit exemplaar, afkomstig uit Schotland, werd door
dhr. John Cromartie aangeboden aan de Londense Dierentuin.
Bezoekers wordt verzocht de mens niet te provoceren.

978 90 5936 785 2 | nur 302 | gebonden | 12,5 x 20 cm | 192 blz | € 19,99 |
reeds verschenen | e-isbn 978 90 5936 794 4 | € 9,99
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‘Het mooiste, absurdste en inleefbaarste liefdesverhaal dat ik ken.’
– Judith Herzberg over Vrouw of vos

David Garnett Een man in de dierentuin

David Garnett (1892-1981) was schrijver, publicist,
boekhandelaar, boer en herder en een prominent en
opvallend lid van de Britse Bloomsbury Group. Daarnaast maakte David ‘Bunny’ Garnett naam door zijn
avontuurlijke leven. Hij weigerde uit morele overwegingen dienst in de Eerste Wereldoorlog en werkte
voor de Britse geheime dienst in de Tweede Wereldoorlog. Hij was bevriend met D.H. Lawrence, Joseph
Conrad en H.G. Wells, en had vele verhoudingen en
relaties met onder anderen Duncan Grant. Hij zorgde
voor een schandaal door te trouwen met Angelica, de
dochter van zijn vroegere minnaar Duncan Grant en
Vanessa Bell, de zuster van Virginia Woolf. Zijn debuut
Vrouw of vos werd in 1922 direct door collega-schrijvers en pers erkend als uitzonderlijk. In de uitzending
van 28 maart 2018 werd de Nederlandse heruitgave van
Vrouw of vos uitgeroepen tot Boek van de Maand bij De
Wereld Draait Door.

Wat begon als een romantische wandeling door de Londense dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun
toekomst samen. John Cromartie is stapelverliefd op
Josephine Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem te voelen. Hoe durft hij aan haar te twijfelen! ‘Je zou opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de dierentuin!’ Ze bedoelde het vast niet zo
letterlijk, maar eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie
een brief aan het bestuur van de dierentuin.
Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de dierentuin zich laat
voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling dieren,
maar dat er geen mens is opgenomen in de rij mens
apen? Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt
een kooi tussen de orang-oetan en de chimpansee voor
hem ingericht met een tapijtje, leesstoel en boekenkast,
en een klein privékamertje erachter met een bed en badkamertje.
De eerste dag staat er een handjevol mensen voor zijn
tralies naar binnen te kijken – wat is hier de bedoeling
van? Maar elke dag wordt het publiek groter, en al snel
wordt er in heel Engeland over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de gedachte
pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen
de toegestroomde dagjesmensen staat? Komt het ooit
nog goed tussen hen? Als ze weer oog in oog staan, zou
ze dan alsnog voor een toekomst met hem samen kiezen
– zelfs al is het voor het oog van de wereld?
Met Een man in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot literair talent. Net als in Vrouw
of vos slaagt hij erin ons het onvoorstelbare zo boeiend
te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.

© estate of david garnett
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Herontdekte Britse klassieker
Voor de fans van Vrouw of vos
Vertaler beschikbaar voor boekhandelstournee
Social media campagne
Ideaal leesclubboek
(Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel
Boekenleggers
uitgeverij cossee

dwdd
Boek van
de maand

isbn 978 90 5936 785 2

roman
oorspronkelijke titel a man in the zoo
vertaald door irwan droog
isbn 978 90 5936 829 3 | nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 144 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt januari 2019
e-isbn 978 90 5936 831 6 | ca. € 9,99
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Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Najaar 2018

Mark Boog – Café De Waarheid
			Eva Cossée – Amsterdam. Stad van aankomst
			Hans Fallada – Liefde en puin
			Husch Josten – Wittgenstein op de luchthaven
			Wiel Kusters – De witte helm
			Stefano Mancuso – Plantenrevolutie
			Francesca Melandri – De lange weg naar Rome
			A.H. Nijhoff – Twee meisjes en ik
			Bernhard Schlink – Olga
			Bernhard Schlink – De voorlezer
			Bernhard Schlink – Zomerleugens

Boekhandel:
Datum: 		

zojuist verschenen		

Peter van Druenen – De klimaatparadox
			
Milena Michiko Flašar – Meneer Katō speelt familie
			De literaire kattenkalender 2019
augustus			

Dorothée Albers – Zeemansgraf voor een kort verhaal
			Saskia Goldschmidt – Schokland
			Susanne Schötz – De geheime taal van katten
september			

_____________
_____________

Plaats: 		
Ordernr.:

_______________
_______________

aantal

isbn		

titel 			

auteur		

_____

9789059368163

De akte van mijn moeder

András Forgách

______		

€24,99

_____

9789059368187

De dochter van Crusoe		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059368200

De zwarte heer Bazetub		

Albert Vigoleis Thelen ______		

€29,99

_____

9789059368286

Niemand is van hier		

Lodewijk van Oord

______		

€19,99

_____

9789059368194

De foto’s van Jongensjaren

J.M. Coetzee

______		

€24,99

_____

9789059368217

De geheime taal van katten

Susanne Schötz

______		

€19,99

_____

9789059368224

De grenzen van mijn taal

Eva Meijer		

______		

€15

_____

9789064038631

Gif			Lot Vekemans

______		€22,50

_____

9789059368279

Een bruidsjurk uit Warschau, midprice Lot Vekemans

______		

€12,50

_____

9789059368293

Een man in de dierentuin

______		

€19,99

David Garnett

korting		

prijs

recent verschenen

_____

9789059368057

Zeemansgraf voor een kort verhaal Dorothée Albers

______		

€18,99

_____

9789059367807

Café De Waarheid		

Mark Boog		

______		

€19,99

_____

9789059367371

Amsterdam. Stad van aankomst

Eva Cossée		

______		

€15

_____

9789059368064

De klimaatparadox		

Peter van Druenen

______		

€12,50

_____

9789059367982

Liefde en puin		

Hans Fallada

______		

€5,99

_____

9789059368088

Meneer Katō speelt familie

Milena Michiko Flašar ______		

€19,99

J.M. Coetzee – De foto’s van Jongensjaren
			Jane Gardam – De dochter van Crusoe
			Lot Vekemans – Gif
			Lot Vekemans – Een bruidsjurk uit Warschau, midprice

_____

9789059367067

Een onberispelijke man		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789023997227

Een trouwe vrouw		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059367234

Laatste vrienden		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059367852

Vrouw of vos		

David Garnett

______		

€19,99

_____

9789059368040

Schokland			Saskia Goldschmidt

______		€19,99

		
David Garnett – Een man in de dierentuin
			Eva Meijer – De grenzen van mijn taal
			
Lodewijk van Oord – Niemand is van hier

_____

9789059367975

De witte helm		

Wiel Kusters

______		

€24,99

_____

9789059367791

Wittgenstein op de luchthaven

Husch Josten

______		

€19,99

_____

9789059367845

Plantenrevolutie		Stefano Mancuso

______		€29,99

_____

9789059367814

Twee meisjes en ik		

______		

_____

9789059368019

Olga			Bernhard Schlink

______		€22,99

_____

9789059368026

De voorlezer		

______		

_____

9789059368033

Zomerleugens		Bernhard Schlink

András Forgách – De akte van mijn moeder
			Albert Vigoleis Thelen – De zwarte heer Bazetub
oktober			

november			

januari

A.H. Nijhoff
Bernhard Schlink

€19,99
€12,50

______		€12,50

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 hw Amsterdam. Fax 020-5289912
Contact boekhandels: Nienke Timmers, timmers@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com
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