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VERFILMING: HET GEHEIME LEVEN VAN HENRI PICK
In 2017 verscheen bij Cossee Het geheime leven van Henri Pick van de Franse au-

teur David Foenkinos. De roman werd een succes in Nederland en Frankrijk en 

is inmiddels verfilmd, als Le Mystère Henri Pick, met in de hoofdrollen Fabrice 

Luchini en Camille Cottin. Gelukkig is het boek, vertaald door Carlijn Brouwer, nog 

leverbaar!

NIEUWE COLLEGA BIJ UITGEVERIJ COSSEE!
Met ingang van 1 februari 2020 is Nina Wolff (1991) onze nieuwe mede-

werker voor publiciteit en promotie. Ze studeerde Moderne Nederlandse 

Letterkunde aan de universiteit van Leiden en deed ervaring op bij o.a. 

uitgeverij Prometheus en De Bezige Bij. Hiervoor was ze medewerker col-

lecties bij het Literatuurmuseum in Den Haag. Ze heeft erg veel zin om 

onze boeken te promoten. Van harte welkom, Nina! 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN UITGEVERIJ COSSEE OP WWW.COSSEE.COM

EN VOLG ONS OP   FACEBOOK.COM/COSSEE   TWITTER.COM/UITGCOSSEE

J.M. COETZEE VIERT 80-STE VERJAARDAG 
In februari van dit jaar werd de Nobelprijslaureaat J.M. Coetzee 

80 jaar, en dat vierden zijn Nederlandse uitgevers Eva Cossée 

en Christoph Buchwald mee. In diezelfde maand verscheen 

namelijk Coetzees meest recente werk Foto’s van jongensja-
ren; een schitterend fotoboek met jeugdwerk van de auteur dat 

aansluit op zijn geliefde roman Jongensjaren. In Makhanda 

(voorheen Grahamstown), Zuid-Afrika, opende een tentoon-

stelling in het Amazwi South African Museum of Literature 

met de fotocollectie. De auteur was hierbij zelf ook aanwezig 

en kreeg van Eva Cossée het eerste exemplaar van zijn jongste 

publicatie uitgereikt.

PRIJZENREGEN BIJ UITGEVERIJ COSSEE

Dit is een bui waar we niet over klagen! Maar liefst zes recente  

Cossee-titels zijn genomineerd of al in de prijzen gevallen.  

Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar:

 Vrouwkje Tuinman, wier hartverscheurende bundel  
Lijfrente de Grote Poëzieprijs ontvangt (voorheen de  

VSB Poëzieprijs); 

 Auteur David Diop & vertaler Martine Woudt, die met de 
Nederlandse vertaling van Meer dan een broer genomineerd 

zijn voor de Europese Literatuurprijs 2020;

 Mark Boog, wiens dichtbundel Liefde in tijden van brand 
werd uitgekozen tot de Clubkeuze van Awater;

 David Grossman, die voor zijn indrukwekkende oeuvre  
de Würth Oeuvreprijs toegekend heeft gekregen;

 Jan van Mersbergen, die met De onverwachte rijkdom van  
Altena de NRC Lezersprijs van 2019 in de wacht sleepte;

 Eva Meijer, die met het confronterende en ingetogen essay 
De grenzen van mijn taal genomineerd is voor de Socrates 

Wisselbeker 2020 en voor de Hypatia-prijs 2020.

n i e u w s p r i j z e n r e g e n
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Berber Kapitein
Aarzelsnede

Een bloedstollend verhaal over een kinderarts in 
opleiding die moet constateren dat er patiënten 
zijn met ziektes die met geen röntgenfoto of scan 
vastgesteld kunnen worden: het syndroom van 
Münchhausen.

‘Berber Kapitein heeft in Aarzelsnede boeiende 
ethische kwesties verpakt in een roman die je niet 
kunt wegleggen.’ – Marcel Möring 

Een op de praktijk gebaseerde case study 
in de traditie van Oliver Sacks 
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Berber Kapitein (Harlingen, 1976) is kinderarts-inten-

sivist en medisch bioloog en is werkzaam bij het Am-

sterdam UMC. Na haar studies medische biologie, ge-

neeskunde en een promotie in de immunologie werkte 

ze in Kaapstad en Cambridge als kinderarts in opleiding 

en als scheepsarts. Ze schrijft blogs voor Medisch Con-

tact, heeft een column in het populair wetenschappelijk 

tijdschrift Janus van het Amsterdam UMC en naast haar 

klinische werkzaamheden doet ze wetenschappelijk on-

derzoek naar de oorzaak van ernstig astma op de kinder-

intensive care. Aarzelsnede is haar eerste roman.

Berber Kapitein          Aarzelsnede

Renske wil een goede kinderarts worden en heeft voor haar 

patiënten alles over. Maar dat geneeskunde ook bestaat bij de 

gratie van het nemen van risico’s heeft niemand haar tijdens 

haar studie verteld. En evenmin dat zij met hulpzoekenden 

zoals Sara te maken krijgt, die uitdaging en bedreiging tege-

lijk blijken te zijn. Dit veertienjarige hyperintelligente meis-

je met verdacht veel medische kennis scheldt tegen iedere 

hulpverlener en eist een operatie die andere ziekenhuizen 

eerder al weigerden.

 Maar elke poging om een heldere diagnose vastgesteld te 

krijgen wordt door Sara tegengewerkt, en mislukt. Het meis-

je heeft ‘definitief genoeg van al die overbodige medische 

martelingen’ als bloedprikken of gewicht controleren. En 

welk toneelstuk spelen de opvallend welbespraakte ouders, 

die pretenderen niets liever te willen dan dat hun kind weer 

‘een normaal leven kan gaan leiden’, maar onderling met iets 

heel anders bezig zijn? 

 Als de ouders dreigen met een klacht bij de tuchtrechter 

en willen vertrekken naar een ander ‘professioneler’ zieken-

huis, weet Renske echt niet meer of dit theater is of een me-

dische catastrofe voor de patiënt en voor de kinderarts zelf. 

Zij zoekt tot de laatste pagina naar de juiste oplossing en de 

lezer zit op het puntje van zijn stoel.
P R O M O T I E

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Socialmediacampagne

• Vooruitleesexemplaar voor de boekhandel

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

• Cossee World Rights

roman

isbn 978 90 5936 915 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt augustus 2020
e-isbn 978 90 5936 916 0 | ca. € 9,99

Het syndroom van Münchhausen is een psychiatrisch fenomeen waarbij de patiënt 
zich herhaaldelijk met gefingeerde klachten of zelf toegebrachte verwondingen bij 
een arts presenteert, om daardoor zorg en aandacht te krijgen. Een kenmerk van dit 
syndroom is dat de patiënt ziektesymptomen bedrieglijk echt kan neerzetten. In Aar-
zelsnede gaat het om een variant van dit syndroom, Münchhausen by proxy, een vorm 
van kindermishandeling waarbij de ouders het kind ziek maken of doen lijken.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Miriam Toews
Wat ze zeiden

Tussen 2005 en 2009, in een afgelegen mennonie-
tengemeenschap in Bolivia, werden vele meisjes  
en vrouwen ’s ochtends duf wakker, hun licha-
men beurs en bebloed na de aanvallen van de 
vorige nacht. Dit geweld werd door de meesten 
toe geschreven aan demonen en geesten, anderen 
geloofden dat de verhalen voortkwamen uit hun 
‘ongebreidelde vrouwelijke fantasie’.

Wat zou je doen als je 48 uur de tijd 
had om te beslissen over de rest van 
je leven? 

‘Het voelde voor mij als een nood-
zaak, een verplichting, om over deze 
vrouwen te schrijven. Ik ben familie 
van hen. Ik had gemakkelijk een van 
hen kunnen zijn.’ – Miriam Toews

Dit  z i jn  de  dr ie  keuzes  d ie  de  vrouwen z ichzel f  hebben gegeven. 

Ze  z i jn  anal fabeet  en  hebben 48  uur  de  t i jd  om te  bes l issen. 

1 .  Nie ts  doen 2.  Bl i jven en vechten 3 .  Weggaan
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Miriam Toews (Steinbach, 1964) werd geboren in een 

mennonitische gemeenschap in Manitoba, Canada. Op 

haar achttiende liet ze de gemeenschap achter zich en 

ging film studeren aan de Universiteit van Manitoba en 

journalistiek aan de Universiteit van King’s College, 

Halifax. Ze is auteur van verschillende romans en heeft 

talloze literaire prijzen gewonnen, waaronder de Go-

vernor General’s Award for Fiction. Met Wat ze zeiden 

behaalde ze de bestsellerlijst in Canada en bracht zo het 

waargebeurde verhaal van de mennonitische gemeen-

schap in Bolivia naar een groter publiek. 

Miriam Toews         Wat ze zeiden

In het geheim klimmen acht mennonitische vrouwen – 

grootmoeders, moeders en meisjes – een hooizolder op. De 

afgelopen vier jaar werden zij en meer dan honderd andere 

vrouwen in de nacht herhaaldelijk aangevallen door, zo werd 

hen verteld, demonen die hen kwamen straffen voor hun 

zonden. Nu ze hebben ontdekt te zijn gedrogeerd en ver-

kracht door een groep mannen uit hun eigen gemeenschap, 

worden de daders tijdelijk vastgezet in de stad voor hun eigen 

veiligheid. De vrouwen hebben 48 uur de tijd om te beslissen 

wat ze doen, voordat de mannen op borgtocht vrijkomen en 

terugkeren.

 Als de vrouwen blijven, moeten zij voor zichzelf opkomen 

of de daders vergeven. Als ze weggaan, moeten zij – die nooit 

mochten leren lezen of schrijven – een nieuwe start maken 

in een wereld die hun volledig onbekend is. Op de hooizolder 

hebben ze een reeks felle discussies. Hoe kunnen ze over-

leven, hun dochters beschermen, hun zonen opvoeden, hun 

geloof in de Bijbel behouden en bovenal: liefhebben? Naar-

mate de laatste ochtend nadert, blijven de meningen van de 

vrouwen verschillen, vaak op basis van leeftijd, gezondheid 

en vroomheid. Vrijheid is een exotisch idee en misschien 

angstaanjagender dan de duivels die ze kennen, die elk mo-

ment terug kunnen keren.

 Miriam Toews kruipt in deze ongelooflijke roman in de 

huid van de enige mannelijke aanwezige, de notulist die alle 

vragen en woede op papier zet. Met wrange, maar verfrissen-

de humor nemen de vrouwen hun eigen zeggenschap terug 

en besluiten ze te ontsnappen aan wat hen onderdrukt. 

P R O M O T I E

• Auteursbezoek met veel media-aandacht 

• Grote socialmediacampagne

• Perfect leesclubboek

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pets

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel women talking

vertaald door josephine ruitenberg & 
claudia visser

isbn 978 90 5936 917 7 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt september 2020
e-isbn 978 90 5936 918 4 | ca. € 9,99

‘Deze verbazingwekkende, trieste, schokkende, maar ontroerende roman – gebaseerd 
op echte gebeurtenissen – had regelrecht uit The Handmaid’s Tale kunnen komen.’ 
– Margaret Atwood

‘Met humor, warmte en een flinke dosis absurditeit toont Toews de essentiële rol van humor in 
het draaglijk maken van het ondraaglijke. Haar dialogen zijn snel, levendig, observerend en vaak 
hilarisch. Ze creëert gehavende, liefdevolle, compleet originele personages die altijd fascinerend 
gezelschap zijn.’ – The Spectator

Ook verkrijgbaar
als e-book

Het online magazine Vice heeft uitgebreid aandacht 

besteed aan het verhaal dat ten grondslag ligt aan Wat 

ze zeiden. De link naar het artikel en de reportage van 

Vice staat op Toews’ auteurspagina op onze website. 
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Britta Böhler
De juiste houding

Vertrouw niet altijd op wat je ogen zien. 
De juiste houding biedt een blik in de 
kleurrijke en tegelijk duistere wereld van 
de kunstvervalsing.

UITGEVERIJ COSSEE 12
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Britta Böhler (Freiburg, 1960) studeerde rechten, filoso-

fie en politieke wetenschappen, en speelde als advocaat 

een belangrijke rol in enkele van de meest spraakma-

kende rechtszaken van de afgelopen decennia. Böhler 

was lid van de Eerste Kamer, en bijzonder hoogleraar 

Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Nu 

heeft ze bij de Universiteit van Maastricht haar eigen 

leerstoel Advocaat en Ethiek en is ze benoemd door de 

koning in het College voor de Rechten van de Mens te 

Utrecht. Bij Cossee verschenen van haar hand het veel-

geprezen debuut De beslissing (2013), vertaald in negen 

talen, over drie beslissende dagen in het leven van de 

schrijver Thomas Mann, en haar essay De goede advo-

caat (2017). 

    Britta Böhler is een actieve booktuber en bespreekt 

wekelijks boeken van uitsluitend vrouwelijke schrijvers 

op haar kanaal The Second Shelf.

Britta Böhler         De juiste houding

Elias Andriessen is al vanaf zijn tienerjaren gefascineerd 

door het terugvinden van gestolen kunst. Geboren in Am-

sterdam maar woonachtig in de Verenigde Staten, wijdde hij 

zijn carrière aan het opsporen en terugvorderen van gestolen 

kunstwerken. Voor hem was dit altijd veel meer dan alleen 

een baan: vluchtend voor de nazi’s moest zijn familie haar ei-

gen kunstcollectie achterlaten om die vervolgens nooit meer 

terug te vinden.

  Inmiddels heeft Elias zijn succesvolle advocatenpraktijk 

ingeruild voor een rustige baan als professor aan de universi-

teit in een poging de relatie met zijn dochter Mia te herstel-

len, met wie hij na zijn scheiding het contact verloor. Wan-

neer hij de flamboyante Tony Barbas en zijn vrouw Isabel 

ontmoet, neemt het leven van Elias een onverwachte wen-

ding. Tony beweert een beroemd schilderij van Franz Marc 

te hebben teruggevonden, spoorloos verdwenen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de hulp van Elias hard nodig 

om een   deal te sluiten met de oorspronkelijke bezitter, een 

Berlijns museum. Al snel raken Elias en zijn dochter ver-

strikt in Tony’s wereld waar niets is wat het lijkt.

  De roman speelt zich af in de Verenigde Staten, vlak voor-

dat Donald Trump aan de macht komt, en verkent de vragen 

‘wat is echt?’ en ‘wat is nep?’ en de moeilijke keuzes die ge-

paard gaan met het zoeken naar de waarheid.
P R O M O T I E

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

• Cossee World Rights

roman

isbn 978 90 5936 925 2 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz. 
ca. € 20,99 | verschijnt september 2020
e-isbn 978 90 5936 926 9 | ca. € 9,99

‘Een knappe roman. Böhler heeft een overtuigend beeld geschetst van een periode, 
van een banneling die niet weet hoe de situatie zich ontwikkelt. Ze is een echte ro-
mancier.’ – Literatuurplein.nl over De beslissing

Ook verkrijgbaar
als e-book

isbn 978 90 5936 431 8
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Nadia Terranova 
Afscheid van de geesten

De inwoners van Rome zien Sicilië als een vreem-
de eend in de bijt: betoverend met zijn geuren en 
kleuren, maar ook archaïsch, bijgelovig, niet hele-
maal van deze tijd. Voor wie naar het noorden is 
vertrokken en daarna terugkeert naar huis, botsen 
werelden op elkaar. In de vertrouwde landschap-
pen, op de oude wegen en in de krekelstilte van het 
middaguur zijn ze er weer: opgesloten oud zeer, 
verlies en verzuimde kansen, het wantrouwen van 
degenen die altijd Sicilianen zijn gebleven.

• Geselecteerd als een van de tien beste Italiaanse  
   boeken van 2018 door Corriere della Sera

• Shortlist Premio Strega 2019

• In zestien landen vertaald
UITGEVERIJ COSSEE 16



UITGEVERIJ COSSEE 19

Nadia Terranova (Messina, 1978) studeerde fi-

losofie in Messina en promoveerde in Catanië. 

In 2003 verhuisde ze naar Rome. Haar debuut 

Gli anni al contrario (De tegenstrijdige jaren) 

werd onmiddellijk positief ontvangen door 

het publiek en critici, en won talloze prijzen. 

Afscheid van de geesten behaalde de shortlist 

van de Premio Strega 2019, won de Premio 

Alassia Centolibri en werd door de toonaan-

gevende krant Corriere della Sera geselecteerd 

als een van de tien beste Italiaanse boeken van 

2018. Naast het schrijven van romans werkt 

Terranova als journaliste voor La Repubblica 

en andere kranten, en schrijft ze kinderboe-

ken. Afscheid van de geesten wordt inmiddels 

in zestien landen vertaald.

Nadia Terranova         Afscheid van de geesten

Ida wordt door haar moeder opgebeld; het dak van het huis 

staat op instorten, ze wil dat haar dochter terugkomt om de 

meubels, kleren en boeken uit te zoeken, een begin te maken 

met het opruimen en leeghalen. Het enige wat niet weg mag, 

denkt Ida, is de rode blikken trommel, opgeborgen achter in 

een la.

  Eenmaal thuis – het is snikheet en de zeebries doet het 

stof opwaaien – krimpt haar wereld in een handomdraai in-

een tot de kamers waar zij en haar ouders hun dagen sleten, 

waar ze als dertienjarige moest zorgen voor haar vader, leraar 

op een middelbare school, die dagenlang in bed lag en ge-

stopt was met praten, om vervolgens plotseling te verdwij-

nen. Alles is er weer: vaders lege stoel aan de eettafel, de felle 

stiltes tussen moeder en dochter, de poppen op het bed, de 

zwaluwen en de kerkklok om zes uur. Het lag achter haar, zo 

voelde het vanuit het verre Rome. Maar het is er allemaal nog, 

het huis met al zijn geesten, geheimen en verlangens, en het 

houdt Ida ’s nachts uit haar slaap. 

  Nadia Terranova beschrijft het verlangen naar het ver-

trouwde van vroeger en het gevecht met de spoken van het 

verleden net zo schitterend als Elio Vittorini in zijn mees-

terlijke Rode anjer van meer dan een halve eeuw geleden. 

Ida ziet tijdens het afscheid van haar moeder en Sicilië ‘de 

vreemden voor wat ze zijn, voor wat wij zijn, een groep ach-

terblijvers, ieder een overlevende van zijn eigen strijd.’

P R O M O T I E

• Auteursbezoek

• Perfect leesclubboek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandels en pers

• Boekenleggers 

• De link naar Terranova’s artikel over het leven in  

    quarantaine staat op haar auteurspagina op onze website

roman

oorspronkelijke titel addio fantasmi

vertaald door etta maris 

isbn 978 90 5936 920 7 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt mei 2020
e-isbn 978 90 5936 921 4 | ca. € 9,99

‘Nadia Terranova verovert je met 
haar verhalende schrijfstijl en enor-
me gevoeligheid.’ – Annie Ernaux 

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Eva Meijer   Voorwaarts

‘De kracht van Voorwaarts schuilt in Meijers ernst, haar be-
dachtzame, sensitieve toets. In de tederheid waarmee ze “die 
voortdurende weerstand die liefde heet” beschrijft, die on-
bestuurbare, eigenlijk anarchistische prikkel die onafhanke-
lijkheid en vrijheidszin bedreigt. Essayistische passages over 
manifest en revolutie mengt ze met meer zinnelijke zinnen 
over de fysieke kwellingen van het aardse boerenbestaan, de 
verwarrende verlangens naar een geliefde.’ – Trouw
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Bernhard Schlink   Olga

‘Olga  is een knap geschreven roman met veel vaart. Schlink 
houdt de aandacht van de lezer vast door gedoseerde details, 
een toegankelijke stijl en de verbinding van het leven van 
de hoofdfiguur met de Duitse geschiedenis in de twintigste 
eeuw.’ – Jerker Spits, Boekhandel Athenaeum

Pia Pera   Ik heb het de tuin nog niet verteld

Dit dagboek gaat over hoe het is om afhankelijk te worden van 
anderen, hoe alleen zijn ineens een zeldzame luxe is. ‘Ik begin 
steeds meer te lijken op een te verzorgen plant,’ schreef Pia 
Pera in haar laatste boek Ik heb het de tuin nog niet verteld.

‘Een erudiet, verdrietig en eerlijk verslag over hoe je het leven 
loslaat.’ – VPRO Gids

roman 
isbn 978 90 5936 840 8 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm | 272 blz. 
€ 15,- | reeds verschenen

Winnaar NRC-lezersprijs

roman
oorspronkelijke titel olga

vertaald door marcel misset 
isbn 978 90 5936 801 9 | nur 302 | gebonden | 12,5 x 20 cm | 304 blz. 
€ 15 | reeds verschenen

roman
oorspronkelijke titel al giardino ancora non l’ho detto 
vertaald door jan van der haar 
isbn 978 90 5936 843 9 | nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz.  
€ 15,- | reeds verschenen 

roman 
isbn 978 90 5936 833 0 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm | 240 blz. 
€ 15,- | reeds verschenen

LEES NU DE BOEKEN DIE JE ALTIJD AL WILDE LEZEN

Jan van Mersbergen   De onverwachte 
         rijkdom van Altena

‘In De onverwachte rijkdom van Altena verkent Van Mersber-
gen wat geborgenheid is, wat de voor- en nadelen zijn. Hoe 
benauwd het is je beschut te weten, of juist: hoe bevrijdend 
kunnen banden zijn. Wat biedt veiligheid, wat groei? Het boek 
is een prachtig portret van een vrouw, een gezin, een gemeen-
schap. Daarnaast is het ook een speels sprookje, met spreuken, 
raadsels en allerlei soorten sleutels.’ – NRC Handelsblad *****

EN WAAR JE NOOIT DE TIJD VOOR HAD!  

€ 15,- € 15,-

€ 15,-€ 15,-
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Anna de Bruyckere         Voor permanente bewoning

Het intrigerendste aan de gedichten van Anna de Bruyckere 

zijn de verrassende wendingen: regenen wordt een vorm van 

prevelen. Een warm bed ontpopt zich als plaats voor nietsont-

ziende zelfreflectie. En uit het geel in een verder grijze pol-

der wordt als een schuchter liefdesgedicht een warm blakend 

vest / precies jouw maat geweven. Met oog voor de kleine 

dingen beschrijft de dichter dat wat ons levenslang bezig-

houdt. Dat is het betoverende in deze gedichten. Voor perma-

nente bewoning is een opvallend debuut dat formuleert wat 

ons in onze alledaagse hectiek vaak ontglipt, omdat we het 

niet zien of er nog geen woorden voor hadden.

P R O M O T I E

• Boekpresentatie in Middelburg

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen 

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel  

   en op podia

• Boekenleggers

• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel

• Cossee World Rights

roman

isbn 978 90 5936 922 1 | nur 306
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 64 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt augustus 2020

Ook verkrijgbaar
als e-book

Anna de Bruyckere (Middelburg, 1987) schrijft poëzie, es-

says, verhalen en theater. Ze staat geregeld op de planken 

en publiceerde in onder andere Het Liegend Konijn, De 

Brakke Hond en Deus ex Machina. Ze werd opgeleid tot fi-

losoof en econoom in Gent, Cambridge en Durham en geeft 

les. In 2018 en 2019 was ze stadsdichter van Middelburg. 

Geel

Steeds dichterbij vanaf de overliggende dijk:
een streep onder de bres. Eindelijk
de koude dagen
 
van me
weg, kilometers
 
geel vanonder de wolken schrapend
over de paarden, populieren, klei en van hetzelfde geel
het vest onder mijn jas, het vest dat ik van je kreeg.
Het geel dat ik soms van je krijg, altijd
wel even.
 
Het geel dat ik soms geef, soms oppak
zonder te weten van wie het kwam
of het een oorsprong heeft.
 
Ik zag het toen
ik naar de stilte keek en weefde je
uit de strengen een warm blakend vest.
 
Precies jouw maat. Minuten lang.
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Len Howard
Vogels als huisgenoten

Eva Meijer baseerde haar succesvolle roman Het 
vogelhuis op het leven van Len Howard, een ei-
genzinnige vrouw die zich in de tweede helft van 
haar leven terugtrok in een klein huisje in Zuid-
Engeland.

‘Vogels als huisgenoten zal je blik op koolmezen 
voor altijd veranderen. Met haar vogelonderzoek 
was Len Howard haar tijd ver vooruit, en haar 
boeken laten zien dat vogels je vrienden kunnen 
worden, als je goed naar ze kijkt en luistert – en 
wat te eten voor ze neerzet. Wie echt wil weten wat 
vogels denken moet met ze gaan samenwonen – 
of Len Howard lezen natuurlijk.’ – Eva Meijer
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Len Howard (1894-1973) was een Brits naturalist en 

professioneel musicus. Howard werd geboren in Wal-

lington en begon haar carrière in Londen, waar ze mu-

zieklessen gaf en altviool speelde in het London Sym-

phonic Orchestra. In 1938 kocht Howard een stuk grond 

buiten het dorp Ditchling en ging ze wonen in een huis 

dat ze ‘Bird Cottage’ noemde. Rond 1949 begon Howard 

haar veldnotities te bundelen, en het gedrag van vogels 

in en rondom haar huis te bestuderen. Ze publiceerde 

twee internationale bestsellers en deed de wereld ver-

steld staan met haar observaties.

Len Howard         Vogels als huisgenoten

Hoewel Len Howard nooit biologie studeerde, is ze een pio-

nier op het gebied van onderzoek naar dieren: ze bestudeert 

de vogels op basis van vertrouwen en vrijheid, en observeert 

hun karakters, eigenaardigheden en gewoontes. 

 In Vogels als huisgenoten beschrijft Len Howard haar 

leven met vogels. Ze constateert dat individuele intelligen-

tie, en niet louter instinct, een factor is bij het gedrag van 

vogels. Howard besteedt speciale aandacht aan koolmezen in 

haar studies, maar schrijft ook over roodborstjes, mussen en 

merels. Howards muzikale opleiding geeft haar een uniek in-

zicht in vogelzang. In de vogelbiografieën stelt ze de levens-

verhalen van Kaalkopje, Ster, Eenoog, Tinky en Drummer op 

prachtige wijze te boek. 

    Haar twee boeken over het gedrag van vogels werden in 

de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw internationale 

bestsellers en verschenen ook in Nederland. 

P R O M O T I E

• Voorwoord Eva Meijer

• Met vogelstamboom, foto’s en plattegrond van de tuin

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

• De link naar een fragment uit de BBC-reportage over  

    Len Howard staat op haar auteurspagina op onze website

non-fictie

oorspronkelijke titel birds as individuals

vertaald door gr. grose-roolfs, met mede-
werking van a.b. wigman

met een voorwoord van eva meijer

rijk geïllustreerd

isbn 978 90 5936 919 1 | nur 320
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm 
ca. 250 blz. | ca. € 22,99
verschijnt mei 2020
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isbn 978 90 5936 836 1

‘Dit boek zal interessant zijn voor twee groepen die het niet altijd eens zijn tijdens het kijken  
naar vogels: vogelliefhebbers en ornithologen. Len Howard uit Sussex, Engeland, heeft in duidelijke 
taal niet alleen haar observaties vastgelegd, maar ook haar interpretaties van het gedrag van vogels, 
terwijl zij hen in en rond haar cottage in Sussex zag.’ – The New York Times, 1953
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Janet Lewis
De vrouw van Martin Guerre

‘Een van de belangrijkste boeken ooit.’  
– Atlantic Monthly

‘De vrouw van Martin Guerre houdt je vol-
ledig in de greep.’ – Wall Street Journal

Gebaseerd op een waargebeurd, berucht 
proces uit 1539, en twee keer verfilmd.

UITGEVERIJ COSSEE 28
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Janet Lewis (1899 – 1998) was een Amerikaanse 

schrijver en dichter. Gedurende meer dan zestig jaar 

werkte ze in Californië aan een indrukwekkend oeu-

vre, bestaande uit poëzie- en verhalenbundels, ro-

mans, libretti en kinderboeken. Een serie van drie 

novelles over waargebeurde, beruchte rechtszaken 

wordt gezien als haar meesterwerk. De vrouw van Mar-

tin Guerre (1941) is de eerste in die reeks. De roman 

is twee keer verfilmd. In 1982 als Le Retour de Mar-

tin Guerre en elf jaar later volgde de Amerikaanse 

remake, getiteld Sommersby, met Jodie Foster en Ri-

chard Gere. Beide films werden meermaals bekroond. 

      Tegen de achtergrond van de bijzondere rechtszaken 

stelt Lewis morele vragen over verantwoordelijkheid, 

liefde en geloof.

Janet Lewis         De vrouw van Martin Guerre

Bertrande de Rols is veertien als ze wordt uitgehuwelijkt aan 

Martin Guerre. Het is een tegemoetkoming in het langlo-

pende conflict tussen twee Franse plattelandsfamilies in de 

zestiende eeuw. Bertrande kent hem pas twee dagen, maar ze 

weet dat ze voor de rest van haar leven ‘de vrouw van Martin 

Guerre’ zal zijn. Haar nieuwe leven op het landgoed van haar 

schoonfamilie biedt rust en zekerheid, en Bertrande en Mar-

tin groeien naar elkaar toe. Toch leert ze ook al snel de domi-

nante en agressieve kant van haar man en zijn vader kennen. 

Dan deelt Martin plots mee dat ‘hij een tijdje weg moet’.

  Acht jaren gaan voorbij, totdat Martin eindelijk terugkeert 

en hij de oude orde op het landgoed herstelt. Maar hoe weet 

Bertrande zeker dat deze man wel dezelfde is als die haar 

acht jaar geleden verliet? Hij is sympathiek, rustig, goed voor 

zijn familie en werknemers, en lijkt in niets meer op het 

heethoofd dat hij was. Wat heeft hem zo veranderd? En als 

de man inderdaad niet Martin is, dan wordt ze voorgelogen, 

maar doet dat af aan het geluk dat ze heeft gevonden?

  Als de echte Martin Guerre uiteindelijk ook terugkeert, 

begint er een proces tegen zijn dubbelganger. Bertrande staat 

voor een duivels dilemma: ze kan kiezen voor eerlijkheid, 

maar het liefst zou ze haar gezin verdedigen, en kiezen voor 

de dubbelganger – op straffe van de hel.

P R O M O T I E

• Perfect leesclubboek

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel the wife of  
martin guerre

vertaald door paul van der lecq

inclusief oorspronkelijk nawoord van 
larry mcmurtry

isbn 978 90 5936 923 8 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt augustus 2020
e-isbn 978 90 5936 924 5 | ca. € 9,99

‘In al deze drie novelles – De vrouw van Martin Guerre, Het proces van Sören Qvist en 
De geest van Monsieur Scarron – zet Lewis een levensechte vrouw neer die worstelt 
met dilemma’s die nog steeds actueel zijn.’ – The New York Review of Books

Gebaseerd op een waargebeurd, berucht proces uit 1539, en twee keer verfilmd.

Ook verkrijgbaar
als e-book

©
 jo

se
 m

er
ca

d
o



UITGEVERIJ COSSEE UITGEVERIJ COSSEE32 33

Stefano Mancuso
De universele rechten van de plant 

‘De wereld is een nieuw land rijker: de Natie der Plan-
ten, opgericht op de tentoonstelling Broken Nature 
in Milaan. “Dit is het grootste en machtigste land ter 
aarde!” verklaart bioloog Stefano Mancuso. “Er zijn 
drieduizend miljard bomen op aarde. En van alle 
biomassa op aarde bestaat ruim 80 procent uit plan-
ten – de mens en dieren vormen samen maar 0,03 
procent.”  Als beschermheer van deze grote maar 
kwetsbare natie heeft Mancuso er een grondwet voor 
geschreven.’ – Tracy Metz, NRC Handelsblad
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Stefano Mancuso (Catanzaro, 1965), hoogleraar aan de 

universiteit van Florence, leidt het Internationaal Labo-

ratorium Vegetale Neurobiologie en is medeoprichter 

van de International Society for Plant Signaling and 

Behavior. Met meer dan 250 wetenschappelijke publi-

caties heeft hij naam en faam gemaakt als dé expert op 

het gebied van plantengedrag en -intelligentie. In 2010 

deed hij experimenten in het kader van het Europese 

Shuttle Programme en presenteerde op de EXPO 2015 

in Milaan een nieuw en intussen befaamd plantencul-

tivatieproject. Zijn boeken Briljant groen, Plantenre-

volutie en Reizend groen (Cossee 2017, 2018 en 2019) 

waren internationaal een groot succes. In 2018 ontving 

hij voor Briljant groen de prestigieuze Galileiprijs, die 

uitgereikt wordt aan vernieuwende wetenschappelijke 

boeken over baanbrekende ontdekkingen. 

Stefano Mancuso       De universele rechten van de plant 

De Natie der Planten, zo stelt Stefano Mancuso, was en is 

de unieke en eeuwige macht op aarde. Zonder planten zou 

al het leven op aarde waarschijnlijk nooit bestaan hebben. 

Planten zijn al lang geleden een samenwerkingsverband met 

ons aangegaan, ook al merken wij daar niets van. Zo heeft 

de mens bijvoorbeeld door de domesticatie van granen zijn 

voedselproblemen grotendeels opgelost. Maar in ruil hebben 

graan, rijst en mais de kans gekregen om zich naar alle uit-

hoeken van de wereld te verspreiden.

 Op toegankelijke en inspirerende wijze past Mancuso de 

Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) toe 

op het plantenrijk. Hij heeft de grondrechten van de plant 

opgesteld en in acht uitvoerig toegelichte artikelen beschre-

ven. Bevlogen pleit hij, goed onderbouwd met nieuwe ont-

dekkingen en gegevens, voor de kracht van de plant en een 

bewustere manier van samenwerking tussen mens en natuur. 

Je hoeft geen bioloog of klimaatexpert te zijn om te begrijpen 

dat Mancuso’s De universele rechten van de plant ons nog 

lang zal bezighouden.

P R O M O T I E

• Grote persaandacht vanwege actueel onderwerp 

• Perfect leesclubboek

• Ideaal cadeauboek voor klimaatactivisten én kamerplantbezitters

• Socialmediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers

• Boekenleggers

non-fictie

oorspronkelijke titel la nazione  
delle piante

vertaald door etta maris 
met vignetten in kleur

isbn 978 90 5936 927 6 | nur 320
gebonden | 11,5 x 19 cm | ca. 112 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt juni 2020

‘Stefano Mancuso leert dat het tijd wordt na te denken over de rechten van 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

Ook verkrijgbaar
als e-book
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Stefano Mancuso   Briljant groen
Alessandra Viola

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

Stefano Mancuso   Reizend groen

‘Enthousiaste bespiegelingen, een genot om te lezen.’ – NRC Handelsblad

non-fictie 
isbn 978 90 5936 856 9

non-fictie 
isbn 978 90 5936 858 3

UITGEVERIJ COSSEE

V E R R AS S E N D E  I N Z I C H T E N  I N  D E  W E R E L D  D E R  P LA N T E N

Stefano Mancuso   Plantenrevolutie

‘Op elke bladzijde spat de liefde voor het plantenrijk er vanaf en de manier waarop het geheel 
gepresenteerd wordt aan de lezer zorgt ervoor dat die liefde ook overslaat. Een gedoseerd 
pleidooi voor de natuur, voor vernieuwing, voor de noodzaak aan onderzoek om onze planeet 
zo goed mogelijk te benutten en te leren kennen.’ – Hebban.nl

tijdelijk afgeprijsd: 
€ 20,- van 15 juni 2020 
t/m 15 september 2020

37

non-fictie 
isbn 978 90 5936 784 5
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Mark Boog – Liefde in tijden van brand
J.M. Coetzee – De foto’s van Jongensjaren
Ayelet Gundar-Goshen – Leugenaar 
Wiel Kusters – Zonder palet
Jennifer Nansubuga Makumbi – Kintu
Eva Meijer – Het schuwste dier
Catherine Poulain – De fruitplukkers
E.M. Remarque – Een tijd van leven
Henriette Roosenburg – De muren vielen om

Jacqueline van Maarsen – Anne Frank. Het meisje en de mythe
Steffen Radlmaier – Het proces van Neurenberg
A.F. van Ravesteijn – Ik was erbij. Dwangarbeider in Duitsland 1942-1945
Eric Schneider – Een relaas van vriendschap en liefde 

David Grossman – Het leven speelt met mij 
Len Howard – Vogels als huisgenoten
Jonathan Robijn – Tabak
Nadia Terranova – Afscheid van de geesten 

Stefano Mancuso – De universele rechten van de plant
Marius Touwen & Ariëlla Kornmehl – Samenspel

Anna de Bruyckere – Voor permanente woning
Berber Kapitein – Aarzelsnede 
Janet Lewis – De vrouw van Martin Guerre

Britta Böhler – De juiste houding
Heike B. Görtemaker – Hitlers hofhouding 

Miriam Toews – Wat ze zeiden 

zojuist 

verschenen 

april

mei

juni

augustus 

september

Verschijningskalender Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2020
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 

_____ 9789059369153 Aarzelsnede   Berber Kapitein       ______  € 20,99

_____ 9789059369177 Wat ze zeiden  Miriam Toews       ______  € 21,99

_____ 9789059369252 De juiste houding  Britta Böhler        ______  € 20,99

_____ 9789059364318 De beslissing  Britta Böhler        ______  € 19,99

_____ 9789059369207 Afscheid van de geesten  Nadia Terranova       ______  € 21,99

_____ 9789059368019 Olga   Bernhard Schlink       ______  € 15,-

_____ 9789059368408 De onverwachte rijkdom van Altena Jan van Mersbergen       ______  € 15,-

_____ 9789059368330 Voorwaarts   Eva Meijer        ______  € 15,-

_____ 9789059368439 Ik heb het de tuin nog niet verteld Pia Pera        ______  € 15,-

_____ 9789059369221 Voor permanente bewoning Anna de Bruyckere       ______  € 19,99

_____ 9789059369191 Vogels als huisgenoten  Len Howard        ______  € 22,99

_____ 9789059368361 Het vogelhuis  Eva Meijer        ______  € 12,99

_____ 9789059369238 De vrouw van Martin Guerre Janet Lewis        ______  € 19,99

_____ 9789059369276 De universele rechten van de plant Stefano Mancuso       ______  € 19,99

tijdelijk afgeprijsd: € 20,- van 15 juni 2020 t/m 15 september 2020 

_____ 9789059368569 Briljant groen Stefano Mancuso ______ € 20,-

_____ 9789059367845 Plantenrevolutie Stefano Mancuso ______ € 20,-

_____ 9789059368583 Reizend groen Stefano Mancuso ______ € 20,-

Stuur of mail uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. 

Contact boekhandels: Daniel van Geem, vangeem@cossee.com

Contact pers: Nina Wolff, wolff@cossee.com
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