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Erich Maria Remarque

Arc de Triomphe

Arc de Triomphe vertelt het verhaal van de door 
de Gestapo achtervolgde vrouwenarts Ravic tijdens 
de Duitse bezetting van Parijs. Remarque laat op 
onnavolgbare wijze zien hoe een beladen epoche 
ook onze meest intieme gevoelens aantast en be-
invloedt. 

Alleen in de VS zijn van Arc de Triomphe na ver-
schijnen in 1945 al meer dan 2 miljoen exempla-
ren verkocht, en de roman is verfilmd met in de 
hoofdrollen Ingrid Bergmann, Charles Boyer en 
Charles Laughton. 

nieuws

Uitgever Eva Cossée ontvangt de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel

Cossee International Agency over de grenzen

Uit het juryrapport: ‘De prijs is voor iemand die ervoor heeft 
gezorgd dat het Zeeuwse boek definitief buiten zijn provin-
ciegrenzen is getreden. En zelfs buiten de landsgrenzen. Het 
Zeeuwse boek is daarmee echt volwassen gemaakt. Boven-
dien waarderen we het zeer dat deze winnaar zich inzet voor 
de belangen van de Zeeuwse boekhandels. Altijd is ze bereid 
met ons mee te denken. Dat klinkt wellicht logisch, maar wij 
boekhandelaren weten dat dat echt niet altijd zo is. En daarbij 
zijn alle Zeeuwse boekhandels haar even lief.’ 

Cossee International Agency verkocht onlangs de buitenlandse rechten van 
En we noemen hem van Marjolijn van Heemstra naar Spanje, Frankrijk, Ita-
lië, de VS en Duitsland. Eva Meijers boeken Het vogelhuis en De soldaat was 
een dolfijn gaan verschijnen in het Duits, Engels, Frans, Turks, Arabisch 
en Pools. De rechten van Zeven soorten honger van Renate Dorrestein zijn 
verkocht naar Italië en Macedonië. En van Hoe ik talent voor het leven kreeg 
van Rodaan al Galidi komt een Engelse editie voor de VS en Engeland. De 
herontdekte klassiekers En de akker is de wereld en De thuiswacht van Dola 
de Jong zullen in zeven landen verschijnen. Op de bestsellerlijsten in twaalf 
verschillende landen komt inmiddels Het smelt van Lize Spit binnen. 
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Leesplattegrond van Middelburg voor Dick Anbeek en Anja de Groene

Liesbeth Labeur en Uitgeverij Cossee ontwierpen de Lees-
plattegrond, met de mooiste plekjes om een boek te lezen in 
Middelburg. De voormalige directeuren van boekhandel De 
Drvkkery kregen de Leesplattegrond aangeboden om gedu-
rende hun laatste maanden in de boekhandel uit te delen aan 
hun klanten. 

©
 lex de m

eester

schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com 
en volg ons op facebook, twitter en instagram.

©
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ning



Erich Maria Remarque Arc de Triomphe

Arc de Triomphe was Remarques tweede wereldsucces 
na Van het westelijk front geen nieuws. De roman be-
hoort bij zijn drie grote, in ballingschap in de Verenigde 
Staten geschreven exile-novels (De nacht in Lissabon, 
Arc de Triomphe, De zwarte obelisk). Deze drie romans 
worden door velen als het hoogtepunt van Remarques 
oeuvre beschouwd. 

Arc de Triomphe vertelt het verhaal van de vrouwenarts 
Ravic die in 1941 uit de Gestapo-gevangenis is ontsnapt 
en in Parijs in dubieuze hotels en nachtclubs is onderge-
doken. Een gewetenloze Franse arts laat de moeilijkere 
operaties van rijke vrouwen en arme hoeren graag aan 
Ravic over. 

Op een dag ontmoet Ravic een Italiaanse zangeres die 
net Mussolini’s Italië is ontvlucht. Hij dacht dat hij na de 
dood van zijn vrouw nooit meer echte gevoelens kon op-
brengen voor een ander, maar zoekt (tot zijn eigen ver-
bazing) meer en meer het gezelschap van de zangeres. 
Maar deze relatie wordt bruut verstoord als Ravic zijn 
Gestapo-verhoorder ontmoet, diegene die bovendien 
verantwoordelijk is voor de dood van Ravic’ vrouw. Hij 
twijfelt: wraak nemen of wederom proberen te vluchten? 
Welke toekomst ligt er voor hem in het verschiet? Is er 
überhaupt een toekomst?

Niemand heeft de emoties en de gevolgen van een bal-
lingschap zonder uitweg of toekomstperspectief zo in-
drukwekkend beschreven als Remarque; en er zijn wei-
nigen die dat zo concreet, meeslepend en empathisch 
hebben gedaan als hij. 
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oorspronkelijke titel arc de triomphe

met een nawoord van edgar hilsenrath

vertaald door c.j. kelk 

isbn 978 90 5936 775 3 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 420 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt februari 2018

e-isbn 978 90 5936 787 6 | ca. € 9,99
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promotie

• Opgenomen in Cossee Century- reeks
• Uitgever Christoph Buchwald vertelt graag over 

Remarque en zijn oeuvre in uw boekhandel
• Persaandacht voor herontdekte klassieker
• Vluchtelingenthema nog steeds actueel
• Social media campagne
• (Digitaal) leesexemplaar 
• Boekenleggers

Erich Maria Remarque (pseudoniem van Erich Paul Remark; 
1898-1970) werd in 1929 wereldberoemd met Van het westelij-
ke front geen nieuws en is de meest gelezen auteur van Duitse 
literatuur in de twintigste eeuw. Tijdens zijn studie werd hij in 
1916 opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen, vocht aan het 
westelijk front en raakte verscheidene keren gewond. Zijn schrij-
verscarrière startte hij als toneelcriticus en als sportjournalist.

De eerste uitgever aan wie hij Van het westelijke front geen 
nieuws aanbood, weigerde dit expliciete antioorlogsboek te pu-
bliceren. Ondanks de enorme politieke controverse werden er in 
het eerste jaar al 1,2 miljoen exemplaren van verkocht. In 1933 
werden Remarques boeken in het openbaar verbrand en in Duits-
land verboden. In 1938 werd hem zijn Duitse staatsburgerschap 
ontnomen, in 1939 emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij 
kreeg in 1947 de Amerikaanse nationaliteit. Na de oorlog publi-
ceerde hij nog zeven romans, die allen op uiterst boeiende manier 
vertellen over wat nationalistische grootheidswaan, oorlogen en 
autoritaire ideologieën met de gewone burger doen en hoe zelfs 
onze meest intieme gevoelens en verlangens daardoor aangetast 
worden.

Net als bij Fallada zal Cossee de beste romans van Re marque in 
een herziene vertaling publiceren. Na het succesvolle De nacht in 
Lissabon (Cossee 2017) volgt nu Arc de Triomphe. 

‘Voor mij zijn Remarques boeken het beste wat de Duitse literatuur te bieden 
heeft. Zonder hem had ik mijn boeken niet geschreven.’ – Edgar Hilsenrath, au-
teur van het wereldsucces De nazi en de kapper
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Slapende tijgers

Astrid Panis

In Slapende tijgers kan achter elke deur een ruimte 
vol verhalen en mysteries schuilgaan. Tenminste, als 
je ervoor openstaat om met een speelse blik naar de 
wereld te kijken. 



promotie

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel 
en op literaire podia in Nederland en Vlaanderen

• Interviews in dag- en weekbladen
• Social mediacampagne
• Ideaal leesclubboek
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

Astrid Panis (Gent, 1971) studeerde Romaanse filologie 
en bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Gent. Ze 
werkte aan dezelfde universiteit als onderzoekster en is 
nu medisch assistente. Eerder publiceerde ze twee pren-
tenboeken, Mijn huis is een ballon en Ik zoek een paard. 

© privécollectie

‘Zo traag als gewoonlijk opende opa de deur van de stu-
deerkamer, amper, en zo behendig glipten we op onze 
pantoffels naar binnen, als inbrekers in eigen huis. 

Tussen de gaskachel die nooit brandde en de piano 
waar nooit iemand op speelde, lag in onze verbeelding 
en in het midden van het handgeknoopte tapijt uit Ra-
jasthan een volwassen tijger. Hij ademde luidruchtig in 
zijn slaap.’

Ze is zes als haar buurjongen Hendrik gevonden wordt 
in een haarspeldbocht in de bergen. Ingeklemd tussen 
het schroot van zijn Yamaha en een vrachtwagencontai-
ner. Boven zijn lichaam torent de rijzige gestalte van een 
edelhert. Hendrik is nu ook een hert, zegt haar twee jaar 
oudere vriendje Ben.

De kinderen luisteren ademloos naar verhalen over de 
dierentuin, die ooit midden in hun wijk stond. Een die-
rentuin met beren, papegaaien en kamelen. Ze stellen 
zich de beesten voor, die vroeger in de Tijger- of Leeuw-
straat moeten hebben gewoond en bedenken – tegen de 
bangigheid in – de meest fantastische verhalen. 

Als de verhuizing van het meisje en haar ouders aan-
staande is, schrikt zij. Weg uit de Hertstraat, weg van 
Ben. Door bananenschillen onder de radiator te ver-
stoppen, hopen de kinderen met fruitvliegen, stank en 
schimmel de verkoop van het huis te saboteren. 

Wanneer de wereld niet zo is zoals wij dat graag zou-
den zien, is het raadzaam om de slapende tijger met 
verhalen te voeden. Dan worden Yamaha’s paarden en 
beloven herten je het eeuwige leven. Astrid Panis ver-
telt in haar romandebuut over de reddende kracht van 
de verbeelding.  

Astrid Panis Slapende tijgers
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roman

isbn 978 90 5936 776 0 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 18,99 | verschijnt februari 2018

e-isbn 978 90 5936 788 3 | ca. € 9,99

Een wensbare wereld als redding en troost, en als kritiek op de bestaande wereld.



‘Een groots familiepanorama à la Bertolucci’s be-
roemde film Novecento over familiebanden, toe-
komstdromen, immigranten en vreemdelingen-
haat. Als iemand dat voor elkaar krijgt, zonder de 
wijsvinger en de zoetigheden van Ferrante, dan is 
dat Francesca Melandri, de auteur van het fenome-
nale Eva slaapt. ’ – La Stampa

De lange weg naar Rome

Francesca Melandri

uitgeverij cossee    1110    uitgeverij cossee

‘Ze hebben mij altijd gefascineerd: de vaderfi-
guren die de geschiedenis van hun tijd met zich 
meedragen, soms zonder dat zij het zelf weten.’ 

– Francesca Melandri



Francesca Melandri (Rome, 1964) schrijft scenario’s 
voor films en maakt documentaires die onder andere 
werden getoond op het idfa. Eva slaapt (Cossee 2011), 
haar romandebuut, werd met zes literaire prijzen be-
kroond en is een succes in Italië en Duitsland, Frankrijk 
en Nederland. Hoger dan de zee (Cossee 2013), de lang-
verwachte opvolger, werd genomineerd voor de Premio 
Campiello. De lange weg naar Rome stond in Italië met-
een boven in de bestsellerlijsten.

‘Migreren is een radicale maar ook heel simpele daad: als een mens ergens niet 
kan overleven, sterft hij of gaat hij weg.’ – Francesca Melandri

promotie

• Auteur twee maanden Writer in Residence aan het Spui in Amsterdam (mei-juni 2018)
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• Auteursinterviews in dag- en weekbladen
• Actueel onderwerp in de media
• (Digitaal) leesexemplaar
• Boekenleggers
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Rome, augustus, 2010. In een oud appartementenge-
bouw zonder lift loopt Ilaria na een zware dag de trap op 
naar haar woning op de zesde verdieping. Ze is moe, ze 
wil alleen zijn en het verkeer en de drukkende hitte ver-
geten, maar boven aan de trap wacht haar een verrassing: 
een jongen met zwarte huid en lange benen die haar een 
paspoort toont. ‘Ik ben Shimeta Ietmgeta Attiloprofeti,’ 
zegt hij, ‘en jij bent mijn tante.’ Eerst denkt Ilaria dat de 
jongeman een grap maakt. Ze kent maar één Attilo Pro-
feti: haar vader. Shimeta zegt dat hij de kleinzoon is van 
Attilo, en die heeft in Ethiopië tijdens de Italiaanse fascis-
tische bezetting samengeleefd met een inheemse vrouw. 

Zou dat waar zijn? Ilaria begint te twijfelen: hoeveel 
geheimen heeft haar vader nog meer? Was hij erbij, toen 
Mussolini’s troepen in 1935 Abessinië binnenvielen? 
Ze is verbijsterd over wat er boven tafel komt, en soms 
weet ze niet meer wat goed is en wat fout. Kan een kind 
afstand nemen van het verleden van een vader? De ant-
woorden die ze zoekt, zijn juist in dat verleden verstopt. 
In het verleden van een land dat geen verantwoording 
over zijn koloniale geschiedenis wil afleggen, dat altijd 
heeft overleefd zonder zich ergens echt druk over te 
maken. En dat nu zonder het te willen het middelpunt 
is geworden van het Europa van de grote migraties. Als 
Ilaria daarover nadenkt, weet ze helemaal niet meer wat 
ze met die zwarte jongen aan moet.

In De lange weg naar Rome toont Francesca Melandri 
zich een auteur die beschikt over een zeldzame kracht 
en sensibiliteit. Zo wordt achter het prachtig vertelde 
verhaal van Shimeta Ietmgeta Attiloprofeti en zijn ver-
baasde tante ook het verhaal zichtbaar van een Europa 
met al zijn tegenstrijdigheden, die voortkomen uit een 
donker koloniaal verleden.

Francesca Melandri De lange weg naar Rome

roman

oorspronkelijke titel sangue giusto
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Direct na de aanslagen van Parijs wil de journaliste 
Karen voor een reportage van London naar de Fran-
se hoofdstad vliegen, maar de vlucht wordt wegens 
een acute terreurdreiging geannuleerd. Wat gebeurt 
er met ons, als geweld geen verhaal van anderen is, 
maar iets, waarmee wij persoonlijk geconfronteerd 
worden? 

Wittgenstein op de luchthaven

Husch Josten
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Husch Josten (Keulen 1969) studeerde geschiedenis en 
rechten in Keulen en Parijs. Vanaf 2005 werkte zij als 
journaliste een aantal jaren in Londen. Zij publiceerde 
een verhalenbundel en drie romans, waaronder Das 
Glück von Frau Pfeifer (2012) en Der tadellose Herr Taft 
(2014). Husch Josten woont en werkt in Keulen.

promotie

• Auteursinterviews in dag- en weekbladen
• Actueel onderwerp in de media
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• (Digitaal) leesexemplaar
• Boekenleggers

© sandra then

Husch Josten Wittgenstein op de luchthaven
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14 november 2015: in de ochtend na de aanslagen van 
Parijs wil de journaliste Karen voor een reportage van 
Londen naar de Franse hoofdstad vliegen. Maar de lucht-
haven Heathrow lijkt op een vesting, nadat een anonie-
me beller gedreigd heeft een vliegtuig op te blazen. 

Informatie blijft uit en het wachten begint. Opnieuw 
heeft Karen het gevoel vast te zitten. Niets lijkt op de 
juiste plek terecht te komen, ook niet privé. Niet met 
haar vriend Ben, die zijn Adele niet los kan laten en ook 
niet met de door haar bewonderde Franse fotojournalist 
Julien. Hij is al dagen in Parijs en onbereikbaar. 

Afleiding van haar onrust biedt een oudere man, die 
te midden van al dat lawaai in terminal twee in een boek 
van Wittgenstein zit te lezen. Karen raakt met hem in 
gesprek. Maar Wittgenstein (zo noemt ze de man) blijkt 
een scepticus die de journalistiek niet bijzonder hoog 
heeft zitten. ‘Waar haal je je verhalen vandaan?’, vraagt 
hij. ‘Alles is toch al vele malen verteld!’ En zij, slimme 
journaliste, spint Wittgensteins draad verder. ‘Ik zoek 
het niet-vertelde verhaal over een gebeurtenis, die wij 
niet in ons leven willen toelaten.’ 

Juist op dat moment is een geweldige explosie te horen 
en krijgt Karen – zonder dat zij het weet – haar ‘niet-ver-
telde verhaal’. Ook heeft het geweld van de ontploffing 
op het eerste gezicht een sterker effect dan ieder verhaal.

roman

oorspronkelijke titel hier sind drachen

vertaald door anne folkertsma

isbn 978 90 5936 779 1 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt april 2018
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‘Een indrukwekkende empathische roman over de betekenis en de kracht van 
verhalen in gewelddadige tijden.’ – Der Spiegel 

‘Deze auteur is een echte ontdekking. Er is op dit moment niemand die zo boei-
end kan schrijven over het feit dat een individueel leven buiten de maatschappij 
een vrome illusie is.’ – Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung



Mark Boog

Café De Waarheid

‘Dat is, denk ik soms, de eigenlijke reden dat ik naar 
De Waarheid ga: die roes. Woordeloos, inhoudsloos, 
maar zwanger van betekenis. Als mijn Marie. Dichter 
bij geluk kan ik niet komen. Anderen hebben werk, 
familie, hobby’s, anderen leven. Ik moet het doen 
met vermoedens. Ergens een afslag gemist of zo.’
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Mark Boog (Utrecht, 1970) won voor zijn dichtbundels 
de C. Buddingh’-prijs en de vsb Poëzieprijs. Hij schreef 
zes romans: De vuistslag (heruitgegeven in 2012), De 
warmte van het zelfbedrog (2002), De helft van lief-
de (2005), Ik begrijp de moordenaar (2009) en Het lot 
valt altijd op Jona (2011). In De rotonde bracht hij voor 
het eerst zijn twee koningsdisciplines, de poëzie en 
het proza, in een roman in verzen bij elkaar. Met Café 
De Waarheid schrijft hij een dystopische roman en be-
treedt hij een nieuw terrein. 

promotie

• Auteur is beschikbaar voor interviews en optredens
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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Mark Boog Café De Waarheid

Jim slijt zijn avonden in Café De Waarheid, een plek waar 
geen regels gelden, behalve ‘die van de gewoonte’. Een 
plek waar hij dagelijks zijn oude schoolvrienden Bertus, 
Tanja en Steven treft, waar ze bier drinken, veel bier, en 
praten over weinig. Na sluitingstijd, terwijl de vogels weer 
zingen en de eerste mensen zich naar hun werk begeven, 
wandelt hij al mijmerend naar huis. 

Door de gestaag groeiende stapel ongeopende rekeningen 
op zijn deurmat ziet Jim zich genoodzaakt om zijn huis 
te verlaten. Hij trekt de deur achter zich dicht en begint 
een zwervend bestaan. Op zoek naar een veilige plek treft 
hij op een bankje achter de kerk een zwijgzame vrouw en 
haar hondje. Hij noemt haar Marie en zij is hem in korte 
tijd net zo vertrouwd als het plein bij de kerk.

Als via de lichtkrant verontrustende nieuwsberichten 
binnensijpelen raakt zijn leven ontwricht. Het instorten 
van de kathedraal, troepenbewegingen aan de grens, stij-
gende prijzen voor brood en bier. Het wordt steeds duide-
lijker dat de verstotenen, hoe verdeeld zij ook zijn, hun 
stem moeten laten horen.

Café De Waarheid beschrijft de samenleving als onver-
schillig, apathisch en verdeeld. Hoe houd je je staande in 
een  wereld, die door haast en hebzucht aan het verande-
ren is? En in welke mate kan een stad je ‘thuis’ zijn? Mark 
Boog brengt een ode aan de stad, die met haar vertrouwde 
plekjes en nisjes, haar magnifieke gebouwen en eerbied-
waardige bruggen, haar bankjes en bomen, onhoorbaar 
zegt: hier hoor je thuis.
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‘Een krachtige dichter die niet alleen grossiert in cynische, wanhopige of berus-
tende oneliners, maar ook tegen de klippen op zin probeert te geven aan wat ons 
ontsnapt.’ – Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer

‘Ik heb nog nooit een schrijver gelezen die zo consequent als Boog blijft variëren 
op het gegeven dat ondanks al het menselijke gedoe de lucht de lucht blijft, de 
grond de grond en de verte de verte. Dichtervorst Gerrit Komrij, nooit te beroerd 
om tegendraadsheid op het schild te hijsen, erkende al vroeg het uitzonderlijke 
talent van Boog. “Zijn werk is een spel met intimiteit en ruimte, met huiselijkheid 
en eeuwigheden.”’ – The Post Online 
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In 1916 werd Netty Wind zwanger van haar school-
genoot Martinus Nijhoff. Ze trouwden en een on-
conventioneel huwelijksleven begon. De jonge 
echtelieden en hun kort na het huwelijk geboren 
zoontje woonden maar enkele jaren in gezinsver-
band en planden daarna nauwgezet hun ontmoe-
tingen: het werd een huwelijk op afstand op ver-
schillende plekken in Europa. 

Netty kon zich niet vinden in de sfeer van conventie 
en kleinburgerlijkheid en verliet al rond 1920 Ne-
derland, ontdekte Parijs, vond de weg naar Toscane, 
Cornwall en Griekenland, en het pad naar de vrij-
heid en naar andere verhoudingen. Het huwelijk 
werd uiteindelijk in 1950 ontbonden. 

Twee meisjes en ik

A.H. Nijhoff
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A.H. Nijhoff Twee meisjes en ik

Augustus 1931. De stormachtige ontvangst van een 
‘on-Hollands’ schaamteloos boek. De roman Twee meis-
jes en ik slaat in als een bom. De naam Nijhoff is voor-
goed te schande gemaakt, meent de Nederlandse pers. 
De lezers krijgen inderdaad heel wat te verteren. Twee 
nog jonge meisjes en hun relatie tot een veel oudere 
arts, die het verhaal vertelt. Een Fransman met zijn wat 
opzichtige jonge lover, een ruwe kolonel, een nukkige 
nurse, toespelingen op een lesbische verhouding, abor-
tus en drugs. Kortom: een boek van een auteur met lak 
aan de conventies, die baas in het eigen leven wil zijn, 
en dat in 1931.

De personages vinden elkaar bij toeval in een suf dorp 
aan de Zuid-Engelse kust. Het decor is een klein hotel 
en een vakantiehuisje, rotsen en regen, groengrijs water 
en een streepje strand. A.H. Nijhoff schetst de complexe 
ontwikkeling in de verhoudingen tussen deze mensen. 
Ze beschouwt en analyseert, zonder zich over te geven 
aan de beschrijving van grote allesbeheersende acties. 
Twintig jaar later vinden de spelers van het eerste uur 
elkaar terug: ervaringen op veel plaatsen rijker, illusies 
armer, nieuwe ervaringen tegemoet.

De critici richten zich in de maanden na publicatie 
van Twee meisjes en ik niet zozeer op de (tekorten aan) 
specifieke, scherp getekende, handelingen. Ze hebben 
vooral moeite met de onontkoombare geest en sfeer van 
dit stoere boek die de lezer van nu op de juiste waarde 
weet te schatten. 

‘Het is geen pornografisch boek, er komen geen al te 
zwoele scènes in voor, de intens gemeene, smerige din-
gen er in worden slechts even, gevoileerd aangegeven.’ 
– Het Vaderland, 30 augustus 1931
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Netty Nijhoff-Wind (1897-1971) begon in de jaren 
twintig te schrijven. Aan haar stormachtig ontvangen 
romandebuut Twee meisjes en ik (1931) gingen twee 
nooit gepubliceerde romans en enkele verhalen voor-
af. Na het officiële debuut volgden Medereizigers/Het 
veilige hotel, Geboorte, De dagen spreken, Venus in 
ballingschap, De vier doden/De brief. Zij vertaalde o.a. 
La porte étroite van André Gide. Haar laatste roman, 
Málista, bleef onvoltooid.

Netty koos voor de genderneutrale schrijversnaam 
A.H. Nijhoff. Een duidelijke keuze, die niettemin het 
onderwerp werd van veel gissingen en rumoer. Twee 
meisjes en ik werd enkele malen herdrukt. Na 1995 
werd het stil rond dit eens geruchtmakende en baan-
brekende boek. De laatste jaren is er een duidelijke op-
leving in de belangstelling: de Twee meisjes zijn terug.

Andreas Oosthoek, die bevriend was met Netty Nijhoff 
en de literaire nalatenschap van het echtpaar Nijhoff 
en hun zoon beheert, schreef een persoonlijk nawoord 
bij deze heruitgave.   

promotie

• Herontdekte klassieker
• Hernieuwde belangstelling voor Martinus en Netty Nijhoff
• Met een persoonlijk nawoord van Nijhoff-kenner bij uitstek Andreas Oosthoek 
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

© privécollectie

‘Hoe modern gezien, hoe modern verbeeld. Alles is nieuw, en toch immer het 
oude; eeuwig zullen nieuwe waarden aan het oude leven ontspruiten – ik heb 
het weer gezien, ik heb het opnieuw ervaren, aan dit jonge werk, dat bloesemt 
als een boomgaard in den Mei.’ – NRC, 17 mei 1931
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A.F. van Ravesteijn, inmiddels vijfennegentig jaar 
oud, begon zijn herinneringen op drieëntachtigjari-
ge leeftijd te noteren en werkte er twaalf jaar aan. 
Net zo verbazingwekkend als zijn uitstekende ge-
heugen is zijn ‘onderzoekende’, niet vooringenomen 
beschrijving van zijn jaren als dwangarbeider. Een 
leven onder nazi’s en meelopers, lafaards en helden, 
aardige meisjes en wantrouwige overlevingskunste-
naars, slachtoffers en wegkijkers. 

‘Er bestaat geen ander in omvang en kwaliteit ver-
gelijkbaar document met zoveel precieze informa-
tie over het alledaagse leven van een Nederlandse 
dwang arbeider in Duitsland.’ – niod

Recklinghausen

A.F. van Ravesteijn

Dagboek van een dwangarbeider 
1942-1945

26    uitgeverij cossee

De negentienjarige kantoorbediende Louis van Ra-
vesteijn krijgt in 1942 een oproep voor gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland, hij moet zich gereed-
maken voor werk in een bedrijf in Hamburg. Maar 
vanwege de bombardementen komt hij niet verder 
dan Recklinghausen in het zwaar geteisterde Ruhr-
gebied. Het verslag van zijn leven als dwangarbei-
der – bij een strafkamp voor Oost-Europeanen, als 
werktijden-controleur in de mijnbouw en als assis-
tent van de arts voor de krijgsgevangenen – is dank-
zij zijn niet vooringenomen blik op de Duitsers een 
ongeëvenaard tijdsdocument.
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A.F. van Ravesteijn Recklinghausen
    Dagboek van een dwangarbeider 
    1942-1945
In het najaar van 1942 wordt de Haagse A.F. van Ra-
vesteijn, net als duizenden andere negentienjarigen, te-
werkgesteld in nazi-Duitsland. Hij moet in Hamburg aan 
de slag. Wegens een bombardement komt hij niet verder 
dan Recklinghausen in het Ruhrgebied. Een agent stuurt 
hem naar een baas van het krijgsgevangenkamp in Buer, 
waar Russische en Oekraïense mannen én vrouwen onder 
erbarmelijke omstandigheden moeten werken. 

In de keuken van het kamp ontmoet hij de Duitse Lotte. 
Via haar vader krijgt hij er  een betaald baantje bij. Hij moet 
noteren welke mijnwerkers wanneer ondergronds gaan. 

Het duurt niet lang voordat men bij de Dienststelle für 
Fremdarbeiter de vaardigheden van de jonge Herr Raben-
stein ziet en hij tevens ingezet wordt als dokters assistent 
en als verantwoordelijke voor de controle van voedselbon-
nen. 

Ondertussen nemen de misstanden, de angst voor de 
nachtelijke geallieerde bombardementen en de nood toe. 
Ravesteijn probeert waar mogelijk te helpen. Een jonge 
Russin uit het kamp heeft een kind gekregen en dringend 
melk nodig, anderen smeken om voedselbonnen, en Ra-
vesteijn weet nooit zeker wie hij bij zijn illegale hulpacties 
kan vertrouwen en wie hij daardoor in levensgevaar brengt.

Tussen deze ellende en de bombardementen door is er 
gelukkig één iemand bij wie hij altijd terechtkan om zijn 
hart te luchten: Lotte, met wie hij zich verlooft. Totdat zij 
als kleuterleidster geëvacueerd wordt en hij de blonde An-
neliese ontmoet. Maar een relatie tussen een Nederland-
se jongen en een Duits meisje, kan dat wel? Natuurlijk: 
er zijn Duitsers en Duitsers, maar na de oorlog met een 
Duitse verloofde terug naar Den Haag? Voor de mensen 
thuis onvoorstelbaar. 

A.F. van Ravesteijn (Den Haag, 1922) werkte bij een 
drukkerij in Den Haag, toen hij in 1942 vanwege de 
Arbeitseinsatz naar Duitsland werd gestuurd. Hij komt 
in Recklinghausen terecht en moet daar in de admi-
nistratie van een strafkamp werken. Na de bevrijding 
wordt hij door de Britten gevraagd om te blijven, omdat 
hij alles over de organisatie van de Duitse mijnbouw in 
het Ruhrgebied weet. Eind jaren veertig keert hij terug 
naar Nederland en wordt leraar Duits, de taal die hij 
als dwangarbeider heeft geleerd en die hij tot de dag 
van vandaag foutloos en accentvrij beheerst. Tijdens 
zijn Arbeitseinsatz hield hij geen dagboek bij, Reck-
linghausen schreef hij vanaf 2004 volledig uit zijn her-
innering.

promotie

• Verschijnt voor 5 mei 2018
• Presentatie in Den Haag
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights
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‘Het meest onbegrijpelijke was voor mij, dat diegenen die gastvrij, behulpzaam, 
openhartig of ten minste onvooringenomen tegenover de jonge Holländer waren, 
tot hetzelfde volk behoorden, dat in 1940 Rotterdam plat gebombardeerd had. 
Rotterdam, dat er toen net zo verschrikkelijk uitzag als Essen of Recklinghausen 
drie jaar later.’ – A.F. van Ravesteijn

‘Er bestaat geen ander in omvang en kwaliteit vergelijkbaar document met zoveel 
precieze informatie over het alledaagse leven van een Nederlandse dwang arbeider 
in Duitsland.’ – niod



Jacques Wallage, een joodse jongen uit Groningen, 
een kritische sociaaldemocraat en een bevlogen po-
liticus vertelt over zijn leven en zijn carrière. Wat 
gebeurt er als politiek je beroep wordt? In Het land 
achter de heuvels blikt hij terug op vraagstukken 
die nu nog steeds spelen – en actueler zijn dan ooit.

Het land achter de heuvels
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Jacques Wallage
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Politiek als ambacht 1968-2018
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Jacques Wallage  Het land achter de heuvels
    Politiek als ambacht 1968-2018

‘Dag ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen,’ zei Jacques Wallage vlak na zijn 
beëdiging over de telefoon. In plaats van hem te felicite-
ren, waarschuwde zijn moeder hem voor antisemitisme. 
Het typeert de wereld waarin Wallage opgroeide, in een 
door de oorlog getekend joods ondernemersgezin.

Via de mulo, hbs en een studie sociologie beklom Wal-
lage de maatschappelijke ladder, was al jong actief bij de 
Studentenvakbond en in de gemeentepolitiek. Tijdens 
een van zijn eerste debatten als Kamerlid, siste Joop den 
Uyl hem in zijn oor dat hij de minister keihard aan moest 
pakken. Het was het begin van een zielsverwantschap. In 
de Kamer en als staatssecretaris streed hij voor meer ge-
lijke kansen in het onderwijs. Of het nu ging om kinde-
ren met leerproblemen of een nieuwe cao: steeds was hij 
op zoek naar een dialoog met betrokkenen, deskundigen 
en de eigen achterban. 

Over asielbeleid en de snelheid van de Europese inte-
gratie botste Wallage in zijn rol als PvdA-fractievoorzitter 
veelvuldig met vvd-leider Frits Bolkestein. Plooien die 
met een espressootje in een Haags restaurant wel weer 
werden gladgestreken, ook al bleven zij het over deze za-
ken fundamenteel oneens.

In plaats van minister te worden in het tweede kabinet 
Kok, keerde Wallage terug naar ‘huis’. Als burgemeester 
zette hij Groningen op de kaart en maakte hij zich sterk 
voor een veilige stad.

In Het land achter de heuvels beschouwt Jacques Walla-
ge open en eerlijk de gemaakte keuzes en spaart zichzelf 
en zijn partij niet. Hij probeert een blik te geven op de 
utopie waarnaar hij streefde, verscholen achter de heu-
vels. Tegelijk biedt hij een unieke inkijk in het politieke 
handwerk, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau.
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Jacques Wallage (Groningen, 1946) werd op vieren-
twintigjarige leeftijd fractievoorzitter van de PvdA 
in de Groningse gemeenteraad. Twee jaar later werd 
hij tot wethouder benoemd. In Den Haag was hij Ka-
merlid, fractievoorzitter, onderhandelaar tijdens twee 
formaties en staatssecretaris van Onderwijs en Weten-
schappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Gronin-
gen. Tegenwoordig is hij gasthoogleraar aan de Rijks-
universiteit Groningen en voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van PostNL.

promotie

• Verschijnt ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
• Landelijk bekende politicus
• Presentatie in Groningen en in Nieuwspoort, Den Haag
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

© irwan droog

‘Wallage is bedachtzaam, af en toe zelfs wijs en literair-reflectief in zijn persoon-
lijke schetsen.’ – NRC Handelsblad
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Ahmed Aboutaleb De wij-samenleving
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Hoe verbind je een verdeelde samenleving? In het essay 
De wij-samenleving neemt Ahmed Aboutaleb ons mee 
in zijn visie op de maatschappij. Met het verhaal van de 
joodse onderduikers in de Breekerk, die tussen 1940 en 
1945 woonden op de orgelzolder en door de koster en 
zijn gezin in leven werden gehouden, laat hij zien dat 
verschillende bevolkingsgroepen meer verwant zijn dan 
we misschien zouden denken. 

Sinds zijn aankomst in 1976 heeft hij Nederland zelf 
zien veranderen. Door migratie is de samenleving diver-
ser geworden. Met voorbeelden als die van de Breekerk 
maar ook die van Stichting De Verre Bergen, die zich 
al jarenlang en met hulp van vele Rotterdammers inzet 
voor de opvang en de inburgering van vluchtelingen, 
maakt Aboutaleb duidelijk dat we in harmonie met el-
kaar moeten en kunnen samenleven, zowel in de grote 
stad als op het platteland. 

Hoe kun je een wij-samenleving vormgeven en wat 
zijn bij daarbij reële kansen en uitdagingen? Hoe kun je 
anno 2017 moreel leiderschap tonen? En hoe realiseer je 
een rechtvaardige overheid? In zijn essay vertelt Ahmed 
Aboutaleb over zijn ideaal, en hij laat zien hoe we onze 
dromen in daden kunnen omzetten.
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Ahmed Aboutaleb (Beni Sedel, 1961) is zoon van een 
imam en kwam op zijn vijftiende naar Nederland. Hij 
volgde de mts en hts en werkte vervolgens als program-
mamaker, verslaggever en woordvoerder. In 2004 werd 
hij wethouder van Onderwijs, Jeugd, Werk en Inkomen 
in de gemeente Amsterdam. Hij was staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet 
Balkenende iv. Sinds 2009 is hij burgemeester van 
Rotterdam.

In 2014 werd hij door Elsevier uitgeroepen tot ‘Ne-
derlander van het jaar’ en door Binnenlands Bestuur 
tot beste lokale bestuurder van 2014. Als burgemees-
ter zet hij zich in voor law and order: in maart 2017 
greep hij hard in bij het ongewenste bezoek van de 
Turkse minister Kaya en de daaropvolgende rellen. 
Daarna organiseerde hij meerdere bijeenkomsten waar 
Turks-Nederlandse groepen met elkaar in gesprek gin-
gen over de spanningen in de samenleving. 

promotie

• Verschijnt ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
• Landelijk bekende politicus
• Presentatie in Rotterdam

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel tijdens de Boekenweek
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel
• Boekenleggers
• Cossee World Rights

© rijksvoorlichtingsdienst

Een krachtig betoog voor verbondenheid van de eerste moslim burgemeester in 
Nederland
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Dankzij hun moleculaire structuur hebben planten in 
miljoenen jaren tijd heel andere overlevingsstrategieën 
ontwikkeld dan mens en dier. Zij verbruiken weinig ener-
gie, reageren decentraal en herstellen snel. Mancuso’s 
Plantenrevolutie bewijst: zonder planten geen toekomst. 
Voor ons voortbestaan leveren zij de meest schitterende 
oplossingen en modellen.

‘Bomen en planten zijn net mensen; voor die zienswij-
ze plaveiden Plato, Linnaeus en Darwin al de weg. In 
Briljant groen onderbouwen de Italiaanse bioloog 
Stefano Mancuso en wetenschapsjournalist Alessan-

dra Viola die theorieën nu met de jongste weten-
schappelijke inzichten. De tijd lijkt er rijp voor. 
Het zou zomaar eens in vruchtbare aarde kunnen 
vallen.’ – de Volkskrant **** over Briljant groen

Plantenrevolutie
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Stefano Mancuso

Uiteindelijk bepalen planten onze toekomst. 
De manier waarop planten ‘gebouwd’ zijn en functi-
oneren, levert de meest geavanceerde modellen voor 
een duurzame ontwikkeling van onze planeet. 
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Hoe planten onze toekomst bepalen
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Stefano Mancuso, hoogleraar aan de universiteit van 
Florence, leidt het Laboratorio Internazionale di Neuro-
biologia Vegetale en is medeoprichter van de Internati-
onal Society for Plant Signaling and Behavior. Met zijn 
meer dan 250 wetenschappelijke publicaties heeft hij 
naam en faam gemaakt als dé expert op het gebied van 
plantengedrag en -intelligentie. In 2010 sprak hij op de 
befaamde ted-conferentie, deed experimenten in het ka-
der van het Europese Shuttle Programme en toonde op 
de expo 2015 in Milaan een nieuw plantencultivatiepro-
ject, de Jellyfish Barge. Zijn boek Briljant groen, dat hij 
samen met de wetenschapsjournaliste Alessandra Viola 
schreef, was in Nederland een baanbrekend succes.

promotie

• Baanbrekend onderzoek waarmee Mancuso te gast 
was op ted-conferentie 

• Boekenweekthema Natuur
• Grote persaandacht vanwege actueel onderwerp
• Aanleiding tot een andere kijk op onze leef-

omgeving
• Social mediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar
• Boekenleggers
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Stefano Mancuso Plantenrevolutie
    Hoe planten onze toekomst bepalen
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Planten zijn organismen die als buitengewoon resisten-
te netwerken catastrofale gebeurtenissen kunnen over-
leven zonder hun functionaliteit te verliezen. Met hun 
perfecte verbintenis tussen stevigheid en flexibiliteit be-
zitten planten een uitzonderlijke aanpassingsvermogen 
waardoor zij kunnen leven in extreme klimatologische 
omstandigheden. Ze absorberen vocht uit de lucht, kun-
nen zich vermommen om te ontkomen aan vijanden en 
bewegen zonder energie te verbruiken. 

Mancuso laat op uiterst aanschouwelijke en toegan-
kelijke manier zien, dat dit vooral met hun modulaire 
lichaamsbouw te maken heeft. Planten produceren che-
mische moleculen die ze gebruiken om het gedrag van 
dieren (bijvoorbeeld insecten) te manipuleren. Met hun 
verfijnde wortelstelsel, met worteltoppen die de omge-
ving verkennen, verwerken zij informatie en geven die 
door aan de decentrale sturingssystemen. 

Planten zijn geavanceerde, ontwikkelde sociale orga-
nismen die tot nu toe nog onbekende oplossingen bie-
den voor veel technologische problemen. In hun basale 
structuur zijn ze dermate geniaal, dat ze intussen toe-
gepast worden als voorbeelden voor de robotisering van 
onze samenleving. Als wij ons leven willen verbeteren, 
kunnen wij dat niet zonder ons te laten inspireren door 
de plantenwereld.
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‘Briljant groen sleurt je mee in een onverwacht wondere wereld. 
Het is een geslaagd pleidooi voor herwaardering van alles wat 
groen is.’ – Trouw over Briljant groen

isbn 978 90 5936 709 8 | € 22,99
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‘Gerbrand Bakker is een rasschrijver.’ – Trouw

Gerbrand Bakker (Wieringerwaard, 1962) is hovenier, 
auteur en columnist bij Trouw en De Groene Amster-
dammer. Zijn debuutroman Boven is het stil (Cossee 
2006) werd vele malen bekroond (onder andere met de 
impac Dublin Literary Award 2010). Er is een toneelbe-
werking van gemaakt en het boek is in 2013 verfilmd. 
Zijn tweede roman Juni verscheen in 2009. Zijn meest 
recente roman De omweg (2010) stond op de shortlist 
voor de Libris Literatuur Prijs en werd bekroond met 
de Independent Foreign Fiction Prize. Al zijn romans 
zijn wereldwijd vertaald. Verder publiceerde uitgeverij 
Cossee de novelle Perenbomen bloeien wit (2007) die in 
Spanje werd bekroond, het dierendagboek Ezel, schaap 
en tureluur (2009) en het Winterboek (2011). In 2016 
verscheen zijn dagboek Jasper en zijn knecht.

promotie

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• Boekenweekthema Natuur
• Social mediacampagne 
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel 
• Cossee World Rights
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Gerbrand Bakker Rotgrond bestaat niet
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In Rotgrond bestaat niet probeert Gerbrand Bakker de 
menselijke drang om de natuur te willen controleren 
te doorgronden. Hij verwondert zich over van alles wat 
hij tijdens zijn werk als hovenier tegenkomt: vogels, 
bomen, huisdieren en, natuurlijk, tuinen. Net en aan-
geharkt, wild, overwoekerd, tuinen die je om de tuin lei-
den – Bakker heeft het allemaal gezien en onderzoekt 
of en hoe de gecultiveerde natuur de menselijke psyche 
weerspiegelt. Kun je aan een tuin zien wie die tuin ge-
schapen heeft? Willen we de natuur, die onherbergzame 
toestand, naar onze hand zetten, om te laten zien dat wij 
mensen toch sterker, slimmer of krachtiger zijn?

Bakker neemt de lezer mee door de seizoenen heen naar 
de bossen in Duitsland, waar hij nu woont, en naar zijn 
eigen geboortegrond de Wieringerwaard. Op lichtvoetige 
en humoristische wijze maakt Bakker je deelgenoot van 
zijn leefwereld waarin hij onderzoekt hoe wij – mensen, 
planten, dieren – samenleven in een wereld waarin hij 
de natuur toejuicht en vervloekt, maar waarin hij boven 
alles  de verbinding probeert te zoeken.  
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‘Ik wil lijnen, ik wil heggen die strak geknipt zijn, ik wil structuur. Net zoals ik in 
mijn dagelijkse leven behoefte heb aan structuur en duidelijkheid. Ik heb grenzen 
nodig. Anders is het veel te natuurlijk en voor natuur moet je ergens anders zijn.’ 
– Gerbrand Bakker
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‘David Garnett gebruikt humor, verbeelding en realisme in zijn 
verkenning van pijn, passie, echtelijke trouw, liefde, dood en the 
whole damn thing.’ – The Independent

David Garnett (1892-1981) was schrijver, publicist, boek-
handelaar, boer en herder en een prominent en opval-
lend lid van de Britse Bloomsbury Group. Zijn debuut 
Vrouw of vos werd in 1922 direct door collega-schrijvers 
en pers erkend als uitzonderlijk. Daarnaast maakte Da-
vid ‘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 Dun-
can Grant. Hij zorgde voor een schandaal door te trou-
wen met Angelica, de dochter van zijn vroegere minnaar 
Duncan Grant en Vanessa Bell, de zuster van Virginia 
Woolf.

promotie

• Herontdekking fabelachtig debuut
• Boekenweekthema Natuur 
• Met een nawoord van de vertaler over de auteur en 

achtergronden van de roman
• Vertaler beschikbaar voor boekhandelstournee
• Social mediacampagne
• Boekenleggers
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David Garnett Vrouw of vos
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Het is een van de eerste dagen van 1880 in het Britse 
Oxfordshire, en de pasgetrouwde Richard en Silvia Te-
brick besluiten een wandeling rond hun landgoed te ma-
ken. Hij wil de heuvel op, om goed zicht te hebben op de 
voorbijrennende jachthonden – zij heeft niet zoveel met 
jagen, maar volgt haar geliefde echtgenoot. Wanneer de 
honden voorbij zijn en Richard omkijkt naar zijn vrouw, 
ziet hij haar niet meer: waar Silvia stond, staat nu een 
kleine, felrode vos die hem geschrokken aankijkt.

Wat kan Richard anders doen dan zijn vrouw mee naar 
huis dragen, verstopt in zijn mantel zodat het personeel 
haar gruwelijke transformatie niet ziet? Hij stuurt de 
kok, de meid, iedereen weg, en schiet de honden achter 
in de tuin dood – want deze vos is zijn vrouw, en hij zal 
haar beschermen tegen elk gevaar. Hij kleedt haar in haar 
favoriete jurken, voert haar thee en biscuits en verzint 
een techniek waardoor ze hun kaartspelletjes kunnen 
blijven spelen; hij houdt van haar, hoe ze er ook uitziet. 

En toch begint hij te twijfelen. Hoeveel van zijn vrouw 
is er eigenlijk nog over, nu ze iets te gretig achter de een-
den aan begint te rennen, nu haar tafelmanieren zien-
derogen achteruitgaan en ze niet langer naast hem, maar 
aan het voeteneinde of zelfs onder het bed slaapt? Hoe 
kan hij zijn liefde nog uiten, nu zij zelfs tunnels in de 
tuin graaft om aan hem te ontsnappen? Wat houdt zijn 
gezworen eed van echtelijke trouw nog in, wanneer zij 
hem trots haar nestje vossenjongen toont? 

David Garnett verblufte de wereld in 1922 met dit fa-
belachtige debuut, waarin humor en  tragiek op meester-
lijke wijze verenigd zijn. Zoals de wonderlijke metamor-
fose van Silvia Tebrick, werd Garnett na publicatie van 
Vrouw of vos van de ene op de andere dag een sensatie, 
en hij zou zich voortaan in het middelpunt van het Lon-
dense literaire leven bevinden.  

roman

oorspronkelijke titel lady into fox

vertaald door irwan droog

isbn 978 90 5936 785 2 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz.
€ 18,99 | verschijnt maart 2018

e-isbn 978 90 5936 794 4 | ca. € 9,99

‘Het thema van dit boek is de abnormale, of in elk geval hoogst merkwaardige 
relatie tussen mens en dier. David Garnett voelt dit uitstekend aan. In plaats van 
het dier te vermenselijken, zoals bijvoorbeeld Balzac dat deed, draait Garnett het 
ingenieus om: mens en dier gaan samen en worden een beest.’ – T.S. Eliot
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Eva Meijer  Het vogelhuis

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

‘De aantrekkingskracht van de roman Het vogelhuis schuilt in de 
rust die Eva Meijer tentoonspreidt. Geen activisme of excentrici-
teiten. De ommekeer ergens midden in Howards leven verandert, 
voor de lezer van Het vogelhuis, van een terugtrekkende beweging 
in een thuiskomst.’ – de Volkskrant ****

‘Zo aanstekelijk en vaak ook zo ontroerend dat ik mij tijdens het 
lezen van Het vogelhuis opgenomen voelde in een vanzelfsprekend 
en zinvol verband.’ – NRC Handelsblad ****

roman isbn 978 90 5936 669 5 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz.  
€ 18,99 | reeds verschenen | e-isbn 978 90 5936 670 1 | € 9,99

Eva Meijer  De soldaat was een dolfijn

‘De soldaat was een dolfijn is een dapper, origineel, grensverleg-
gend en bijzonder goed en toegankelijk geschreven essay.’ 
– Trouw *****

‘Een uiterst nuttige filosofische bijdrage aan een debat dat de ko-
mende tijd nog veel vaker gevoerd zal worden. Meijers punt is niet 
dat we dieren als mensen moeten zien. Haar punt is dat mensen 
dieren zijn. Hoognodig dat het weer eens onder de aandacht wordt 
gebracht.’ – NRC Handelsblad ****

essay isbn 978 90 5936 669 5 | nur 323 | paperback | 12,5 x 20 cm | 128 blz. 
€ 15 | reeds verschenen e-isbn 978 90 5936 771 5 | € 4,99
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De literaire kattenkalender 2019
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VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

het hele jaar door katten en literatuur!

De literaire kattenkalender is al jaren een onmisbaar ca-
deau voor kattenliefhebbers en lezers. Met ook in 2019 
elke week een prachtige foto van een kat, en schrijvers 
en dichters die de schoonheid, luiheid, brutaliteit, ele-
gantie, nieuwsgierigheid, kortom: de persoonlijkheid 
van de kat bezingen.

‘Deze kalender maakt iedere maandag tot een nieuwe 
verrassing!’ – Opzij

Kijk ook op:
www.facebook.com/literairekattenkalender

kalender

weekkalender in twee kleuren met dagelijkse 
notitiemogelijkheid 
de kalender wordt in augustus geseald bij u 
afgeleverd en niet herdrukt

isbn 978 90 5936 786 9 | nur 014
56 pagina’s met spiraal en ophanghaakje

24 x 32 cm | adviesprijs € 21,99
verschijnt augustus 2018
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Boekhandel:  _____________  Plaats:   _______________
Datum:   _____________  Ordernr.:  _______________

Uitgeverij Cossee Bestellijst Voorjaar 2018Verschijningskalender

zojuist verschenen  Hans Croiset – Ik, Vondel
   David Foenkinos – Het geheime leven van Henri Pick  
   David Foenkinos – Charlotte, midprice    
   Ariëlla Kornmehl – Wat ik moest verzwijgen, midprice    
   Josepha Mendels – Rolien en Ralien
   Katja Reichenfeld – Charlotte Salomon. Berlijn als inspiratie 
   Jonathan Robijn – Congo Blues 
   Anna van Suchtelen – Versailles aan de Schelde  
   Lia Tilon – Archivaris van de wereld

januari   Broekzakbibliotheek        
   Eva Cossée – Amsterdam. Stad van aankomst
   Jane Gardam – Laatste vrienden    
   Andreas Oosthoek – Witheet nadert de ijsberg  
   Loekie Zvonik – Hoe heette de hoedenmaker?  
   
februari   A.H. Nijhoff – Twee meisjes en ik
   Astrid Panis – Slapende tijgers
   Erich Maria Remarque – Arc de Triomphe
   Jacques Wallage – Het land achter de heuvels
 
maart   Ahmed Aboutaleb – De wij-samenleving
   Gerbrand Bakker – Rotgrond bestaat niet
   David Garnett – Vrouw of vos
   Stefano Mancuso – Plantenrevolutie 

april   Mark Boog – Café De Waarheid 
   Husch Josten – Wittgenstein op de luchthaven
   A.F. van Ravesteijn – Recklinghausen
 
mei   Francesca Melandri – De lange weg naar Rome

augustus   De literaire kattenkalender 2019
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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 

aantal isbn  titel    auteur    korting  prijs

_____ 9789059367753 Arc de Triomphe  Erich Maria Remarque ______  €24,99
_____ 9789059367760 Slapende tijgers  Astrid Panis ______  €18,99
_____ 9789059367784 De lange weg naar Rome Francesca Melandri  ______  €24,99
_____ 9789059367791 Wittgenstein op de luchthaven Husch Josten ______  €19,99
_____ 9789059367807 Café De Waarheid  Mark Boog  ______  €18,99
_____ 9789059367814 Twee meisjes en ik   A.H. Nijhoff ______  €19,99
_____ 9789059367821 Recklinghausen   A.F. van Ravesteijn ______  €45
_____ 9789023997838 Het land achter de heuvels Jacques Wallage ______  €24,99
_____ 9789059367968 De wij-samenleving  Ahmed Aboutaleb ______  €17,50
_____ 9789059367845 Plantenrevolutie  Stefano Mancuso ______  €22,99
_____ 9789059367999 Rotgrond bestaat niet  Gerbrand Bakker ______  €17,50
_____ 9789059367852 Vrouw of vos  David Garnett ______  €18,99
_____ 9789059366695 Het vogelhuis  Eva Meijer  ______  €18,99
_____ 9789059367586 De soldaat was een dolfijn Eva Meijer  ______  €15

de literaire kattenkalender

_____   9789059367869 De literaire kattenkalender 2019         ______      21,99

recent verschenen

_____   9789059367371 Amsterdam. Stad van aankomst   Eva Cossée      ______      €15
_____   9789059366732  Ik, Vondel     Hans Croiset ______      €24,99
_____   9789059367531   Het geheime leven van Henri Pick   David Foenkinos     ______      €19,99
_____   9789059366138   Charlotte, midprice      David Foenkinos     ______      €12,50
_____   9789059367227   Een trouwe vrouw   Jane Gardam ______      €22,99
_____   9789059367234   Laatste vrienden      Jane Gardam ______      €22,99
_____  9789059367623   Gewone deugden      Michael Ignatieff     ______      €24,99
_____   9789059367593   Wat ik moest verzwijgen, midprice  Ariëlla Kornmehl     ______      €12,50
_____   9789059367357  Rolien en Ralien    Josepha Mendels ______      €18,99
_____   9789059367586   De soldaat was een dolfijn    Eva Meijer       ______      €15
_____   9789059367579   Witheet nadert de ijsberg   Andreas Oosthoek    ______      €25
_____   9789059367562   Charlotte Salomon. Berlijn als inspiratie  Katja Reichenfeld     ______      €15
_____   9789059367524   Congo Blues      Jonathan Robijn    ______      €18,99
_____   9789023996152   Leven? of Theater?, actieprijs   Charlotte Salomon     ______      €99,99
_____   9789059367555   Versailles aan de Schelde   Anna van Suchtelen     ______      €24,99
_____   9789059366923  Achivaris van de wereld  Lia Tilon       ______      €18,99
_____   9789059367548   Hoe heette de hoedenmaker?   Loekie Zvonik     ______      €18,99
_____   9789059367777   Broekzakbibliotheek              ______   per 6 stuks  €35,95
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