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De akte van mijn moeder genomineerd voor 
de Europese Literatuurprijs

De prachtige roman van András Forgách, De akte van mijn moeder, vertaald 
door Rebekka Hermán Mostert, staat op de longlist van de Europese Literatuur-
prijs 2019. In zijn boek beschrijft Forgách hoe hij erachter komt dat zijn 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 vrien-
den, haar man en haar kinderen. Alles komt daardoor in een ander licht te staan.

Een goede start voor Eva Meijer: al voor verschijnen werden de rechten van haar 
nieuwe essay, De grenzen van mijn taal, verkocht aan Duitsland, Engeland en 
Polen. Het essay wordt lovend ontvangen door zowel pers als lezer en was al 
voor de boekpresentatie toe aan een herdruk. 

Goede start voor Eva Meijer Bettina Wilpert

Wat ons overkomt

‘Een noodzakelijk boek, literair, lezenswaardig en 
juridisch belangwekkend.’ 
– Erwin de Vries, Boekhandel Godert Walter, Groningen

‘Een elegant, intelligent en vooral heel relevant boek 
dat – met het oog op het huidige maatschappelijke 
debat – niet op een beter moment had kunnen ver-
schijnen.’ – swr2

‘De grote kracht van deze inhoudelijk belangrijke, 
stilistisch indrukkwekkende roman, zijn de niets-
ontziende details.’ – Süddeutsche Zeitung

De Universiteit Maastricht reikte op vrijdag 25 januari 2019 twee eredoctoraten 
uit: aan onze auteur en rector van de Central European University in Budapest, 
prof. dr. Michael Ignatieff, en aan de Indiase schrijver Amitav Ghosh. Tijdens 
deze feestelijke dag hield Sigrid Kaag de Dies-lezing onder de titel: ‘Our commit-
ment, their future: the sdgs and young people’. 

Michael Ignatieff ontvangt eredoctoraat

Met zijn vertaling van De zwarte heer Bazetub van Albert Vigoleis Thelen is 
Wil Boesten genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2019. De Filter Vertaalprijs 
wordt jaarlijks toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar verschenen 
vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd. De uitrei-
king van de prijs vindt plaats op dinsdag 23 april 2019.

Wil Boesten genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2019

schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com 
en volg ons op facebook, twitter en instagram.
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Bettina Wilpert (1989) studeerde Engels, Cultural Stu-
dies en Creative Writing in Potsdam, Berlijn en Leip-
zig. Wat ons overkomt is haar debuut, waarvoor ze de 
Aspekte-Literaturpreis 2018 ontving en op de hotlist 
van de ‘tien beste boeken van onafhankelijke uitgeve-
rijen’ belandde. De roman wordt verfilmd en bewerkt 
voor een theatervoorstelling.

promotie

• Auteursbezoek
• Interviews in dag- en weekbladen
• Actueel media-onderwerp
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

© ulrich baumgarten

‘Direct in het hart van het #MeToo-debat: Bettina Wilperts fantastische roman laat 
zien hoe verschillend Anna en Jonas op hun onenightstand terugkijken.’ 
– Die Zeit

Bettina Wilpert  Wat ons overkomt

Leipzig. Zomer. Het einde van het semester aan de uni-
versiteit en de start van het wk voetbal. Een nachtelijk 
tuinfeest bij vrienden, waar iedereen te veel drinkt. De 
volgende dag zegt Anna dat zij verkracht is. Jonas zegt 
dat het in onderlinge overeenstemming is gebeurd. Zij 
beweert. Hij beweert. Het gaat steeds slechter met Anna, 
tot zij op een familiediner opeens in elkaar stort. Na 
maanden van twijfel en groeiende wanhoop besluit ze 
uiteindelijk aangifte te doen, maar tot opluchting leidt 
het niet. In hun vriendenkring doen verhalen over een 
valse beschuldiging de ronde. En ook Jonas begint de 
consequenties te voelen. Hij is gekwetst en verbaasd 
als hij op een dag uitgesloten wordt van een linkse cul-
tuurclub, waar hij al jaren lid van is. De club laat weten 
niet medeplichtig te willen zijn aan een mogelijk geval 
van rape culture. De geloofwaardigheid van Jonas én van 
Anna staat op het spel.

In krachtige zinnen en zonder te oordelen zet  Bettina 
Wilpert de twee perspectieven tegenover elkaar. Op ge-
raffineerde wijze wordt de lezer als luisterende derde 
onderdeel van het verhaal, en moet zo tot een eigen con-
clusie komen. Wat ons overkomt laat zien welke invloed 
een vermeende verkrachting heeft op het slachtoffer, 
de dader en op hun omgeving, en hoe de maatschappij 
omgaat met seksueel geweld. De roman manoeuvreert 
tussen waarheid en werkelijkheid, weten en vermoeden, 
en alle grijstinten ertussen. Bettina Wilpert levert zo een 
genuanceerde bijdrage aan een verhit debat. ‘Dat vraagt 
naast een meesterlijke verteltechniek ook om veel lite-
raire intelligentie.’ – Die Zeit

roman

oorspronkelijke titel nichts, was uns passiert

vertaald door marcel misset

isbn 978 90 5936 869 9 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt mei 2019

e-isbn 978 90 5936 870 5 | ca € 9,99

‘Het is Wilpert niet te doen om een cam-
pus-story met seksschandaal. Zij wil de vin-
ger leggen op het pijnpunt in het verhaal. 
Dat vraagt naast een meesterlijke vertel-
techniek ook om veel literaire intelligentie.’ 
– Die Zeit

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

‘Een even belangrijk als veelzijdig boek. In maar 224 pagina’s lukt het Wilpert alle 
belangrijke vragen en tegenstrijdigheden te noemen: de juridische, psychologi-
sche en maatschappelijke aspecten van seksueel geweld.’ 
– Deutschlandfunk Kultur
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‘Als ik Coetzees De oude vrouw en de katten lees, voel ik 
me als een mier onder een vergrootglas – nietig, kwets-
baar, en toch ook dankbaar dat iemand de moeite heeft 
genomen zo precies te benoemen hoe het is om elke dag 
weer over de aarde te krabbelen.

Hier laat Coetzee een schrijfster aan het woord die bang 
is haar talent te verliezen. Ze wordt ouder. Ze vergeet din-
gen. Haar brein gaat achteruit. Het lukt haar niet meer om 
te schrijven. Ik heb nooit zozeer gehoopt dat een verhaal 
níét autobiografisch is als nu. Ik wil dat Coetzee nog heel 
lang met ons meekijkt.’ 
– Daan Heerma van Voss

De oude vrouw en de katten

J.M. Coetzee

6    uitgeverij cossee
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J.M. Coetzee De oude vrouw en de katten

Daar is ze weer, Elizabeth Costello, het intrigerende alter 
ego van John Coetzee. Ze is schrijfster, bij het grote pu-
bliek vooral bekend door een van haar vele romans. Ze is 
geboren in Australië, woont in Spanje en is een militante 
vegetariër met een scherpe pen:

‘Dieren: zo’n woord dat alles op één hoop gooit! Wat 
hebben de sprinkhaan en de wolf gemeen behalve dat ze 
geen mensen zijn? Wie lijken meer op elkaar: de wolf en de 
sprinkhaan, of de wolf en ik?’

Haar zoon John maakt zich zorgen nu ze ouder wordt. 
Kan ze niet beter bij hem in Baltimore intrekken of in de 
buurt van haar dochter aan de Côte d’Azur komen wonen? 
Ze hebben het allemaal voor haar uitgedacht en bespre-
ken het met haar als ze elkaar treffen. John windt zich op 
over het schamele stulpje op het Spaanse platteland waar 
zijn moeder woont met een leger verwilderde katten en de 
dorpsgek Pablo. Waarom voelt ze zich voor hen verantwoor-
delijk en wil ze niet verhuizen naar een comfortabele plek? 

Willen de kinderen werkelijk hun moeder zo dicht bij 
hen hebben? Of voelen ze zich verplicht hun genereuze 
voorstellen te doen en komen ze niet uit hun hart. Het zal 
de lezer niet verbazen dat Elizabeth Costello hun aanbod 
afwijst. Op uiterst eloquente en innemende wijze stelt ze 
een aantal interessante vragen aan de orde in deze verhalen 
met een ontroerend slotakkoord. 
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verhalen

oorspronkelijke titel moral tales 
vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 859 0 | nur 304
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 144 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt juni 2019

e-isbn 978 90 5936 860 6 | ca. € 9,99

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

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 No-
belprijs. 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). Eind 2019 
verschijnt een fotoboek met unieke foto’s van Coetzees 
jeugd in Zuid-Afrika, De foto’s van jongensjaren.

promotie

• Bestelkaart in De literaire kattenkalender 2020
• Boekenleggers
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

© hollandse hoogte

‘Coetzee schrijft diepmenselijk over het ouder worden.’ – de Volkskrant

‘Coetzee scheert de hoogste toppen.’ 
– De Standaard

isbn 978 90 5936 628 5 isbn 978 90 5936 685 5

‘Beter kun je het niet hebben: literatuur 
met nasleep in de je hoofd.’ – Trouw 

‘Coetzee is een schrijver die zijn gelijke 
niet kent.’ – Vrij Nederland

‘Voor mij zijn dit de centrale vragen, in dit boek, in het gehele oeuvre van John 
Coetzee: wat betekent het om  ouder te worden? Wat betekent het om bang te zijn? 
Wat betekent het om van iemand te houden? Grote vragen, die een precieze be-
nadering vereisen. En in De oude vrouw en de katten is Coetzee misschien wel 
preciezer dan ooit.’ 
– Daan Heerma van Voss
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De engel van het vergeten

Een grandioos romandebuut, een groots verhaal: 
wanneer je als kind, als jonge vrouw, midden in 
 Europa op de grens tussen twee landen opgroeit 
maar in beide landen niet welkom bent – wat doet 
dat met je leven, met je taal? 

‘Wat een indrukwekkend verhaal: een grootmoeder 
als geen ander, een arme, verbitterde vader als geen 
ander en een meisje als geen ander.’ 
– Peter Handke  

uitgeverij cossee    11

Maja Haderlap
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Maja Haderlap  De engel van het vergeten

Het is een opvallend fenomeen: vele internationale, bij-
zonder gewaardeerde en om hun taalgebruik geprezen 
schrijvers komen uit een meertalige regio. Denk aan 
Franz Kafka, Günter Grass of Herta Müller. Zonder twijfel 
valt met De engel van het vergeten een schrijver te ontdek-
ken die daar ook toe behoort: Maja Haderlap.

Net als de auteur geboren in de eeuwenlang bevoch-
ten grensregio tussen Oostenrijk en Slovenië, groeit de 
hoofdpersoon op in een bosarbeidersgezin onder de hoe-
de van haar grootmoeder. Die vertelt over de kunst van het 
kruidenbrood bakken, het roken van worst, maar ook ver-
telt ze wrange verhalen. Dat ‘het bos in gaan’ of ‘de bergen 
in’ veel kan betekenen: een boom kappen, paddenstoelen 
plukken, of jagen. Maar ook verzet plegen: van de partiza-
nen tegen de Oostenrijkse fascisten of tegen de Sloveense 
aanhangers van een communistisch Joegoslavië. Je kunt 
je in het bos ook verstoppen voor de vijand of voor de kou. 
Voortdurend op je hoede zijn hoort net zo bij het leven 
van deze familie als God en de maagd Maria, de zaag en 
de schnaps.

De engel van het vergeten vertelt op ongeëvenaarde 
wijze hoe een jonge vrouw moet leren een samenhangend 
geheel te maken uit de schaarse opmerkingen van haar 
dronken vader of de soms raadselachtige verhalen van 
haar grootmoeder. Hoe krijg je van de brokstukken van 
het verleden een idee van hun leven destijds? En in welke 
taal droom je als jonge vrouw je eigen leven verder, in het 
Sloveens van je familie of het Duits van je school? Maja 
Haderlap schreef een literair meesterwerk op de grens van 
twee werelden. 

De engel van het vergeten is een internatio nale bestsel-
ler en is in twintig talen vertaald.
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roman

oorspronkelijke titel engel des vergessens

vertaling door marianne van reenen

isbn 978 90 5936 857 6 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 304 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt mei 2019

e-isbn 978 90 5936 865 1 | ca. € 9,99

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

Maja Haderlap (Eisenkappel, 1961) studeerde theater-
wetenschappen aan de Universiteit van Wenen, was re-
dacteur bij het Sloveense literaire tijdschrift Mladje en 
werkte vijftien jaar als chef dramaturgie bij het theater 
van Klagenfurt. Tegenwoordig doceert ze literatuur aan 
de Alpen-Adria Universiteit Klagenfurt. Ze publiceerde 
essays, gedichten in het Duits en Sloveens en werkt mo-
menteel aan haar tweede roman. Ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van de Republiek Oostenrijk werd 
zij – hoewel ze zich op politiek vlak kritisch uitlaat – uit-
genodigd om de Republiek tijdens de feestelijkheden toe 
te spreken. De engel van het vergeten is een bestseller 
(zelfs in de vs!) en een steadyseller; de roman is in twin-
tig talen vertaald. Voor haar werk ontving ze de volgende 
prijzen: de Ingeborg-Bachmann-Preis (2011), Buchpreis 
der Stiftung Ravensburger Verlag (2011), Bruno- Kreisky-
Preis für das politische Buch (2011), Rauriser Literatur-
preis (2012) en de Max-Frisch-Preis (2018).

promotie

• Auteursbezoek
• Optreden bij Winternachten
• Interviews in dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers

© max amann

‘In dit meesterlijk vertelde boek is de tijd een gletsjer die alles wat de jonge 
vrouw begeert, onder zich vermorzelt.’ – Der Spiegel

‘Wat een poëtische kracht en wat een verzet tegen het vergeten van een beladen 
hoofdstuk van de geschiedenis midden in Europa.’ – Die Welt
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Meer dan een broer

De grote verrassing van La Rentrée Littéraire 2018. Deze 
roman werd meteen genomineerd voor twaalf literaire 
prijzen en ontving onder meer de Prix Goncourt des Ly-
céens. Na lectuur van dit noodzakelijke literaire boek no-
digde president Emmanuel Macron de auteur persoonlijk 
uit op het Élysée.

‘In een verbluffend eenvoudige stijl en met ontroerende 
elegantie vertelt deze prachtige roman over de tragedie 
van de loopgraven.’ 
– Tahar Ben Jelloun

David Diop
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David Diop Meer dan een broer

Op een mistige ochtend, op een van de slagvelden van de 
Eerste Wereldoorlog, blaast kapitein Armand op zijn fluit. 
Alfa Ndiaye en Mademba Diop, twee Senegalese soldaten 
die ver van huis vechten voor de Franse overwinning, 
springen samen met hun kameraden op uit de loopgraven 
om de Duitsers te lijf te gaan. Enkele seconden later ziet 
Alfa hoe Mademba, zijn jeugdvriend, zijn meer-dan-een-
broer, dodelijk gewond ter aarde stort.

Alfa blijft achter in de waanzin van de oorlog en is vast-
besloten om Mademba te wreken. Als hij daarmee zijn 
kameraden schrik aanjaagt wordt hij overgebracht naar 
het lazaret, achter de linies, weg van het slagveld. Ver van 
huis, op een vreemd continent en omgeven door mensen 
met een andere huidskleur, die een taal spreken die hij 
nauwelijks beheerst, vertelt Alfa zijn verhaal – dat van 
Afrikaanse soldaten die met een geweer in de ene en een 
kapmes in de andere hand werden gebruikt voor de oor-
logsmachinerie.

David Diop laat ons in een hypnotiserende stijl en in 
poëtische en precieze taal zien hoe ver de liefde voor een 
dierbare kan gaan. Meer dan een broer is nu al een mo-
derne klassieker, een hernieuwde aanklacht tegen de ver-
schrikkingen van de oorlog.
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roman

oorspronkelijke titel frère d’âme

vertaald door martine woudt

isbn 978 90 5936 861 3 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt september 2019

e-isbn 978 90 5936 866 8 | ca. € 9,99
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VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

uitgeverij cossee    17

David Diop (Parijs, 1966) groeide op in Senegal. Hij 
staat aan het hoofd van de faculteit Letterkunde van de 
Universiteit van Pau, in het zuidwesten van Frankrijk. 
Zijn debuutroman Meer dan een broer was genomi-
neerd voor alle literaire prijzen in Frankrijk, werd be-
kroond met de Prix Goncourt des Lycéens en staat op 
de leeslijst van alle middelbare scholen in Frankrijk. 
De roman stond wekenlang boven aan de Franse best-
sellerlijst en wordt in meer dan negen talen vertaald. 
Na lectuur van David Diops boek nodigde president 
Emmanuel Macron hem persoonlijk uit op het Élysée. 

promotie

• Auteursbezoek
• Veel publiciteit vanwege vele nominaties in het buitenland
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

© alice joulot

‘Met zijn bijzondere stijl, de uitdrukkingen die als een mantra worden herhaald, 
betovert Meer dan een broer de lezer als een klassieke oorlogsroman. Een van de 
mooiste en beste boeken van dit seizoen.’ – Le Figaro Littéraire

‘David Diop maakt met Meer dan een broer inzichtelijk in welke diepe afgrond 
Senegalese soldaten zich in 1914 stortten. Zij die “chocolats” werden genoemd, 
zij die werden geofferd voor een land dat niet het hunne was. Aan hen brengt 
David Diop een eervolle groet.’ – Valerie Trierweiler in Paris Match
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Eric Schneider

Een relaas van vriendschap
en liefde

‘Liefde en vriendschap zijn voor mij onlosmakelijk 
met elkaar verbonden in hun puurste vorm, mits 
wederzijds; zo niet, dan ligt drama op de loer. Toen 
de familie uit Indonesië terugkwam, was ik daar ge-
tuige van. Twee heel bijzondere drama’s achter de 
duinen van Scheveningen die mijn blik op het leven 
grondig veranderden zijn me tot de dag van vandaag 
bijgebleven en roepen vragen op. ’ 
– Eric Schneider
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‘In schitterend proza, vol prachtige zinnen waar 
geen woord te veel in staat, ontvouwt Schneider zijn 
verhaal. Wat de schrijver hier aflevert is een huza-
renstukje. De opbouw, de cadans, alles zit perfect in 
een boek dat er toe doet, waar de urgentie van afspat. 
En nu maar hopen dat de schrijver nog meer zulks 
moois te bieden heeft.’ – CuttingEdge.nl **** over 
Een tropische herinnering
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Eric Schneider  Een relaas van vriendschap en liefde
    

‘Iedereen verzint vroeg of laat een verhaal waarvan hij 
denkt dat dit zijn leven is.’ Net als de schrijver Max Frisch 
stelt Eric Schneider zichzelf de vraag hoe wij ons verleden 
herinneren: wat wordt uitvergroot en welke grote gebeur-
tenissen of kleine toevalligheden hebben liefde of vriend-
schap een andere wending gegeven?  

 In Een relaas van liefde trouwt een jonge vrouw half uit 
medelijden met haar schuchtere buurjongen. Die wordt 
lid van de nsb en ontsnapt zo zijn streng gereformeerde 
familie, waar ‘Jezus van Nazareth op kamers woonde’. 
Na de oorlog overleeft hij een wraakactie van het verzet, 
maar moet zich voortaan in een rolstoel door zijn dagen 
bewegen. Wanneer, vraagt de vrouw, vervaagt de liefde in 
het leven tot een schemerige herinnering, en wat doet dat 
met je? In haar huis achter de duinen komt zij tijdens een 
stormnacht tot onverwachte conclusies. 

 In Een relaas van vriendschap volgen wij twee oude 
vrienden tijdens hun jaarlijkse Wiedersehen. Rüdiger, in 
de oorlog naar Canada ontsnapt, hoort van zijn vriend Ben, 
een voormalig onderduiker, dat hij nét te laat is: Rüdigers 
moeder, tot haar laatste snik een fanatiek bewonderaarster 
van Hitler, is de vorige nacht overleden. Of, in Bens woor-
den: ‘het oude monster is gecrepeerd’. Hoe ga je onder 
vrienden om met zo’n opmerking, en welke nachtmerries 
worden onoverkomelijke struikelblokken voor een vriend-
schap? Eric Schneider, meester van de dialogen, heeft van 
het vriendschapsdiner een adembenemend kamerspel 
gemaakt.
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dubbelnovelle

isbn 978 90 5936 871 2 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt augustus 2019

Eric Schneider (Batavia, 1934) is acteur, regisseur, 
toneelschrijver en beeldend kunstenaar. Hij werd ge-
boren in Nederlands-Indië en kwam in 1946 met zijn 
ouders en broers naar Nederland. Zijn oudere broer 
Carel zou later gaan schrijven onder het pseudoniem 
F. Springer.

Schneider speelde onder andere in de succesvol-
le tv-serie Stellenbosch, in de theaterbewerking van 
Sándor Márais Gloed, en hij vertolkte de rol van Prins 
Bernhard in Bernhard, schavuit van Oranje en in 
Beatrix, Oranje onder vuur. Hij speelde in totaal 165 
rollen. In 2014 ging zijn toneelstuk Moesson in pre-
mière, dat gebaseerd is op Een tropische herinnering, 
een van de twee meesternovellen die in 2013 bij Cossee 
verschenen.

promotie

• Boekpresentatie in Den Haag
• Veel persaandacht dankzij nationale bekendheid van Eric Schneider 
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel
• Cossee World Rights

© privécollectie

‘Een tropische herinnering doet onweerstaanbaar denken aan Fellini. Schneider 
wint je voor zich met een ingetogen en gevoelige verteltrant.’ – Het Parool 
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‘Sal is een ambitieuze en vakkundige roman: de 
humor, menselijkheid en overlevingskracht van de 
hoofdpersonen zijn inspirerend en prachtig. De lite-
ratuur heeft meer van dit soort verhalen nodig.’
 – The Guardian

‘Sal is een inspirerende roman, eerlijk en zorgvul-
dig. Kitson introduceert thema’s als verlossing en 
opnieuw beginnen zonder de verschrikkelijke waar-
heid te vermijden die deze meiden en velen met hen, 
ondanks hun heldhaftigheid, ervaren – namelijk dat 
hun leven niet altijd te verbeteren valt.’ 
– Financial Times

Mick Kitson

Sal
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roman

oorspronkelijke titel sal

vertaald door josephine ruitenberg

isbn 978 90 5936 862 0 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 272 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt september 2019

e-isbn 989 90 5936 867 5 | ca. € 9,99

Mick Kitson Sal

Hoe ver gaan we om de mensen van wie we houden te 
beschermen, zelfs als we daarvoor de wet moeten over-
treden? 

Bijna een jaar lang bereidt Sal hun vlucht voor. Ze 
steelt een landkaart uit de schoolbibliotheek. Met gesto-
len creditcards koopt ze een kompas, een Bear Grylls- 
mes, regenjassen en een ehbo-set. Ze leest het sas sur-
vival handboek en bekijkt tientallen YouTube-filmpjes. 
En nu weet ze alles. Hoe je een schuilplaats bouwt en 
vuur maakt. Hoe je afstanden inschat, konijnen vilt en 
met een luchtbuks schiet. Maar vooral hoe ze haar zusje 
Peppa kan beschermen. Peppa is tien jaar, even oud als 
Sal was toen hun stiefvader haar ging misbruiken. Sal 
heeft het allemaal uitgedacht: de perfecte moord en de 
perfecte ontsnapping naar een perfecte wildernis.  

 Maar overleven in de barre Schotse natuur blijkt min-
der gemakkelijk dan gedacht wanneer de winter stren-
ger wordt en een pijnlijke infectie van Peppa behandeld 
moet worden. Terwijl de eenzaamheid en de angst om 
ontdekt te worden steeds meer toenemen, komen heli-
kopters boven hun schuilplaats cirkelen. 

 Deze meeslepende roman dwingt ons na te denken 
over schuld en slachtofferschap. Met Sals nuchtere ver-
telstem en de stille, duizelingwekkende schoonheid van 
de Schotse wildernis, is Sal een verontrustend maar 
hoopgevend verhaal over overleven, de goedheid van 
vreemden en de kracht van zusterliefde; een liefde die 
ons tot buitengewone en onvoorstelbare daden kan aan-
zetten. 

promotie

• Voor alle lezers van Tsjik van Wolfgang Herrndorf
• Auteursbezoek
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

Mick Kitson (1962) is geboren in Zuid-Wales en groei-
de op in Londen. Hij studeerde Engels aan de Univer-
siteit van Newcastle upon Tyne. Daarnaast werkte hij 
als journalist. Op zijn veertigste werd hij leraar Engels. 
Ontevreden als hij was met de boeken op de leeslijst 
voor zijn leerlingen begon hij aan zijn debuut. Met Sal 
won hij de Saltire Society First Book of the Year Award. 
De roman werd tevens genomineerd voor de Franse 
fnac-prijs, werd door The Scotsman bekroond tot een 
van de ‘Beste Schotse Boeken van 2018’ en door The 
Observer uitgeroepen tot een van de ‘New Faces of Fic-
tion 2018’. Het boek wordt nu in acht landen vertaald. 

© alan mccredie

‘Een levendig, ontroerend verhaal over de kracht van zusterliefde en hun gevecht 
om te overleven.’ – The Observer
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‘Een wake-upcall over hoe de samenleving vrouwen in armoede tekortdoet. Sals 
vroegwijze vermogen zichzelf te redden overstijgt de trieste kern die ten grond-
slag ligt aan dit verhaal.’ – Metro 
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Vrouwkje Tuinman  Lijfrente

‘Ik zou heel graag eens over iets anders schrijven dan de 
dood, en was dat ook aan het doen. Toen werd mijn part-
ner ziek, en overleed hij. Nu is er, meer dan ooit, geen 
ander onderwerp. 

 In Lijfrente beschrijf ik de liefde tot – maar ook nadat – 
de dood ons scheidde. De fysieke intimiteit die steeds ver-
der overschaduwd wordt door zorg, en uiteindelijk door 
rouw. De levensfase die de meeste mensen, ook ik, pas 
veel verderop voor zichzelf bedacht hebben.’

Lijfrente is een direct verslag van het eerste jaar na een 
verlies. Tuinman schrijft over rouw die bij iedere nieuwe 
ronde weer totaal anders is. Over wat blijft, nadat iemand 
gestorven is. En over de pogingen om een overleden ge-
liefde zo veel mogelijk te laten bestaan en tegelijkertijd 
zelf te blijven voortbestaan. Door te dichten houdt ze hem 
halsstarrig in beweging. De gedichten zijn net zo kwets-
baar als hun onderwerp.
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ca. € 18,99 | verschijnt september 2019

Vrouwkje Tuinman (’s-Hertogenbosch, 1974) schrijft   
gedichten en romans, en artikelen, columns en recen-
sies voor Trouw, Preludium en het Concertgebouw. Ze 
werd genomineerd voor onder andere de Debutanten-
prijs en de Selexyz Debuutprijs, en ontving de Hale-
wijnprijs voor haar gehele oeuvre. Eerder publiceerde 
zij vijf dichtbundels en vier romans. Haar meest re-
cente roman Afscheidstournee (2016) werd lovend 
ontvangen. Op dit moment verzorgt en exposeert ze de 
nalatenschap van haar partner en auteur F. Starik, die 
in 2018 overleed.

promotie

• Boekpresentatie in het Literatuurmuseum bij de expositie ‘Zijn leven als museum’ over F. Starik
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel
• Cossee World Rights

© luuk huiskes

‘Het leven is zwaar, maar Tuinmans gedichten bieden tegengif.’ – Awater

‘Vrouwkje Tuinman is nooit zwaar op de hand en haar taal is altijd onopgesmukt, 
helder en licht-ironisch.’ – Opzij

‘Niemand kan zo schrijven over verganke-
lijkheid en het einde als Vrouwkje Tuin-
man.’ – vpro’s Nooit Meer Slapen



Albert Willem van Renterghem
De wonderdokter

Het dagboek van een plattelandsarts die de psycho-
analyse in Nederland introduceerde. 

‘Ik hoorde dat op dat moment in die stad een won-
derdocter bezig was, een wetenschappelijk man, 
die zijne patiënten behandelde (...) door middel van 
hyp notische suggestie. Ik moest maar spoedig eens 
komen kijken. Ik zou verstomd staan.’ 
– Frederik van Eeden, 1885 
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Samengesteld door Rinus Spruit

‘Reeds bij zijn leven was Van Renterghem een historisch figuur, 
een bijkans legendarische gestalte.’ – Prof. dr. H.C. Rümke 
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Albert Willem van Renterghem  De wonderdokter
        

In het archief van de Gemeente Goes krijgt Rinus Spruit een 
omvangrijk boekwerk in handen: de Autobiographie van de 
Zeeuwse plattelandsarts Albert Willem van Renterghem. In 
dit unieke tijdsdocument vertelt Van Renterghem openhar-
tig, gevoelig en met humor over zijn persoonlijke en profes-
sionele leven.

Als lezer volgen we hem over de Zuid-Bevelandse wegen en 
dijken, in weer en wind, naar de zieken die hij onder barre hy-
giënische omstandigheden behandelt. Een dorpsslager met 
pijn op de borst, een vrouw met astma, een man met reumati-
sche ischias: veel van zijn patiënten weten met behulp van hyp-
nose, een toen nog volstrekt onbekende behandelmethode die 
hij bij doctor Liébeault in Nancy heeft geleerd, van hun klach-
ten af te komen. De argwaan over Van Renterghems werkwijze 
neemt bij collega’s en apothekers toe: een arts die helemaal 
geen medicijnen voorschrijft? Maar terwijl zijn optreden door 
sommigen wordt beschouwd als het werk van een charlatan, 
blijft zijn clientèle hard groeien. Voortgestuwd door zijn geloof 
in de kracht van hypnose en suggestie reist Van Renterghem 
van Goes naar Zürich om Jung te ontmoeten en naar Freuds 
huiskamer in Wenen. 

Het boek biedt een unieke inkijk in het persoonlijke le-
ven van deze arts, alsook in de woonsituatie, de kwaaltjes, de 
vreugde en het lijden van de negentiende-eeuwse bevolking 
van Nederland en de gang van zaken in de gezondheidszorg 
eind negentiende, begin twintigste eeuw. 

Rinus Spruit heeft de oorspronkelijke tekst van Van 
Renter ghem, die meer dan 1300 pagina’s telt, bewerkt tot 
een verrassend boek dat laat zien hoe deze plattelandsdokter 
vanuit het niets opklom tot een man van aanzien in de we-
reld van de psychische hulpverlening. 

Albert Willem van Renterghem (1845-1939) begon zijn carrière als scheepsarts; later werd hij arts op 
het platteland van Zuid-Beveland, Zeeland. Toen hij in 1887 een bezoek bracht aan de grondlegger 
van de hypnose, doctor Ambroise Liébeault in Nancy, betekende dat een omwenteling in Van Renter-
ghems leven. Na onderricht van zijn leermeester begon hij zijn patiënten te behandelen met hypnose- 
en suggestietherapie, en behaalde daarmee opzienbarende resultaten. In Zuid-Beveland werd hij de 
‘Wonderdokter van Goes’ genoemd. Samen met Frederik van Eeden startte hij in 1887 een kliniek voor 
hypnose- en suggestietherapie in Amsterdam. Deze kliniek moest wegens succes regelmatig worden 
uitgebreid. In 1912 reisde Van Renterghem van Goes naar Duitsland en Oostenrijk voor een ontmoeting 
met Sigmund Freud en Carl Jung. Hij onderging een maandenlange leeranalyse bij Jung en verdiepte 
zich in de psychoanalyse. Vervolgens publiceerde Van Renterghem verschillende boeken hierover en 
vertaalde hij enkele werken van Freud. Hij wordt gezien als de man die de psychoanalyse in Nederland 
introduceerde. In 1924 besloot hij zijn levensverhaal op te schrijven. 

Samengesteld door Rinus Spruit

Rinus Spruit (Nieuwdorp, 1946) behaalde een groot suc-
ces met zijn debuutroman De rietdekker (Cossee, 2009). 
In 2013 verscheen zijn tweede roman Een dag om aan de 
balk te spijkeren, die eveneens lovend werd ontvangen. 
Het werk van Rinus Spruit werd bekroond met de Prijs 
van de Zeeuwse Boekhandel en de Zeeland Refinery Cul-
tuurprijs 2016. In 2017 verscheen zijn roman Broeder, 
schrijf toch eens. Eerder werkte hij als psychiatrisch ver-
pleegkundige en journalist.

© ank louws
promotie

• Rinus Spruit beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia 
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen 
• Socialmediacampagne 
• Boekenleggers 
• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel 
• Cossee World Rights
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Stefano Mancuso
Reizend groen

Planten zijn niet te stuiten. Hun vermogen tot ex-
pansie is oneindig en ze zijn daarbij buitengewoon 
inventief. Ze reizen de wereld rond, brengen leven 
op onvruchtbare eilanden, kunnen groeien op de 
meest ontoegankelijke, ongastvrije plekken. Ze rei-
zen door de tijd en gebruiken dieren om zich te la-
ten vervoeren door de ruimte. Wonderbaarlijk! Maar 
hoe doen ze dat? 

De wonderbaarlijke migratie van planten



Stefano Mancuso   Reizend groen
        De wonderbaarlijke migratie van planten

Ze houden zich niet aan grenzen van botanische tuinen 
of parken, ze laten zich niet tegenhouden door muren of 
oceanen en ze blijven altijd op zoek naar nieuwe territoria. 
Heel veel planten waarvan wij nu menen dat ze tot onze 
inheemse flora en bij ons landschap behoren, zijn oor-
spronkelijk afkomstig uit verre oorden. Het zijn in feite 
migranten, goed geïntegreerde vluchtelingen. In Neder-
land bijvoorbeeld waren de vlinderstruik, de appelbes, het 
Amerikaanse krentenboompje en de beuk in de vijftiende 
eeuw nog onbekend. 

Waarom, vraagt Mancuso verder, noemen wij planten 
die heel succesvol zijn in het bezetten van nieuwe ter-
ritoria ‘invasief’? Welbeschouwd vormen vele van deze 
indringers nu de inheemse flora en zijn ze inmiddels 
een fundamenteel onderdeel van ons levensbepalende 
 eco systeem.

Mancuso vertelt over zaden die zeereizen van duizen-
den kilometers overleven, van soorten die het beleg van 
Massada hebben meegemaakt, of na duizenden jaren in 
de permafrost te hebben gesluimerd nog steeds kiem-
kracht hebben. Een verrassende reis door de tijd, waarbij 
steeds de nadruk ligt op de natuurlijke drang tot overleven 
en expansie.

 Na zijn buitengewoon succesvolle onderzoeken over 
de intelligentie van planten in Briljant groen en de op-
bouw van planten als modellen voor onze toekomst in 
Plantenrevolutie beschrijft Stefano Mancuso in zijn 
nieuwste boek weer een opzienbarend fenomeen: de mi-
gratie van planten. Door de hele geschiedenis van de aarde 
heen hebben ze weten te overleven als pioniers, kluize-
naars, strijders, veteranen en vluchtelingen.

non-fictie

oorspronkelijke titel l’incredibile viaggio 
delle piante

vertaald door etta maris 

rijk geïllustreerd in full colour
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Stefano Mancuso, hoogleraar aan de universiteit 
van Florence, leidt het Laboratorio Internazionale di 
Neurobiologia Vegetale en is medeoprichter van de 
International 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, hij deed 
experimenten in het kader van het Europese Shuttle 
Programme en toonde op de expo 2015 in Milaan een 
nieuw plantencultivatieproject, de Jellyfish Barge. Zijn 
boeken Briljant groen en Plantenrevolutie waren in 
Nederland een groot succes. In 2018 ontving hij voor 
Briljant groen de prestigieuze Premio Letterario Gali-
leo. De prijs wordt uitgereikt aan vernieuwende weten-
schappelijke boeken over baanbrekende ontdekkingen. 

promotie

• Grote persaandacht vanwege de actuele en vernieuwende benadering van onze leefomgeving
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar
• Boekenleggers

© privécollectie
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‘Stefano Mancuso leert dat het tijd wordt na te denken over de rechten voor de 
plant. Planten zullen de mensheid overleven.’ – Nederlands Dagblad

‘Briljant groen. De intelligentie van planten sleurt je mee in een onverwacht 
wondere wereld. Het is een geslaagd pleidooi voor herwaardering van alles wat 
groen is; ruim 99,5 procent van alle biomassa op aarde.’ – Trouw 
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Stefano Mancuso Plantenrevolutie
     

‘Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in de aar-
de en in al het groens dat erop groeit en bloeit, is dit boek 
een aanrader. En reikt die interesse verder dan een beetje, 
is het zelfs een absolute must.’ – boekenbijlage.nl

‘Voor mij was Briljant groen al een hele openbaring. Zo 
na te denken over planten had ik nog nooit gedaan. In 
Plantenrevolutie diept Mancuso dat nog eens verder uit.’ 
– Visdief
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oorspronkelijke titel plant revolution
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Stefano Mancuso Briljant groen
  

Nu verkrijgbaar als paperback!

‘Bomen en planten zijn net mensen; voor die zienswijze 
plaveiden Plato, Linnaeus en Darwin al de weg. In Briljant 
groen onderbouwen de Italiaanse bioloog Stefano Mancu-
so en wetenschapsjournalist Alessandra Viola die theorie-
en nu met de jongste wetenschappelijke inzichten. De tijd 
lijkt er rijp voor. Het zou zomaar eens in vruchtbare aarde 
kunnen vallen.’ – de Volkskrant ****

‘Vooraanstaande wetenschappers stellen planten inmid-
dels op dezelfde evolutionaire trede als dieren. Hoogleraar 
Stefano Mancuso aan de universiteit van Florence en de 
bekroonde Italiaanse wetenschapsjournaliste Alessandra 
Viola geven ons met Briljant groen een uiterst toeganke-
lijk geschreven inkijk in de fascinerende wereld van hun 
vaardigheden en intelligentie.’ – De Boekenkrant non-fictie

oorspronkelijke titel verde brillante. sensi-
bilità e intelligenzia del mondo vegetale 
vertaald door etta maris

rijk geïllustreerd

isbn 978 90 5936 856 9 | nur 320
paperback | € 20,99 | 176 blz.
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   Eva Meijer – De grenzen van mijn taal
   Eva Meijer – Het vogelhuis, midprice
   Eva Meijer – Voorwaarts 
   Jan van Mersbergen – De onverwachte rijkdom van Altena
   Jan van Mersbergen – De ruiter, midprice
   Andreas Oosthoek – De Moeder de Vrouw
   Marianne Philips – De biecht
   Marianne Philips – De zaak Beukenoot 

april   Jan Karski – Mijn bericht aan de wereld, midprice 
   Lodewijk van Oord – Niemand is van hier
   Barbara Zoeke – Het uur van de specialisten
 
mei   Felicitas von Lovenberg – Lezen in tijden van Netflix
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_____ 9789059368576 De engel van het vergeten Maja Haderlap ______  €21,99

_____ 9789059368613 Meer dan een broer  David Diop  ______  €19,99

_____ 9789059368712 Een relaas van vriendschap en liefde Eric Schneider ______  €20,99

_____ 9789059368620 Sal   Mick Kitson ______  €20,99

_____ 9789059368637 Lijfrente     Vrouwkje Tuinman ______  €18,99

_____ 9789059368644 De wonderdokter  A.W. van Renterghem ______  €20,99

_____ 9789059368583 Reizend groen  Stefano Mancuso ______  €22,99

recent verschenen
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