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Nominaties en vertalingen voor Eva Meijer
Eva Meijer heeft met haar roman Het vogelhuis de Lezersprijs van de
bng Bank Literatuurprijs gewonnen. Tevens is zij genomineerd voor de
Libris Literatuur Prijs en de Socrates Beker.
Het vogelhuis werd in korte tijd driemaal herdrukt en zal worden
vertaald in onder meer het Engels, Duits en Arabisch.
schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com
en volg ons op facebook, twitter en instagram.

Catherine Poulain
Open zee

Jan van Mersbergen genomineerd
voor Boekhandelsprijs 2016
De ruiter van Jan van Mersbergen werd door pers en boekhandel unaniem lovend ontvangen, en genomineerd voor de Boekhandelsprijs
2016. ‘Stille en verstilde hedendaagse oerroman, meesterlijk verbeeld’,
aldus Trouw. nrc Handelsblad noemt De ruiter ‘Een Hollandse western.
Een imponerend technisch waagstuk’ en de Volkskrant schrijft: ‘Het
proza van Jan van Mersbergen is doortrokken van zinnelijkheid. In het
prachtige De ruiter is heroïek vervangen door tederheid.’

Nominatie Europese Literatuurprijs
voor Christophe Boltanski’s De schuilplaats
Christophe Boltanski is met zijn roman De schuilplaats genomineerd
voor de Europese Literatuurprijs. De roman werd beloond met vier
sterren in nrc Handelsblad: ‘Schitterend. Een uitzonderlijke familiegeschiedenis.’
Op 5 en 6 mei is Christophe Boltanski te gast tijdens het openingsweekend van het internationale literaire festival BruTaal in Brugge.
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Lili doet mannenwerk in een mannenwereld van outcasts, gekken en avonturiers.
Een autobiografisch verslag van een eenzaam en rauw leven tussen menselijk en
natuurgeweld. Open zee is in meerdere landen een uitzonderlijke bestseller.

Catherine Poulain

Net als haar hoofdpersonage Lili, verliet Catherine Poulain Frankrijk op twintigjarige leeftijd en leefde vervolgens jarenlang in het hoge noorden, op IJsland en in
Alaska. Tegenwoordig woont ze in het zuiden van Frankrijk, waar ze schapen houdt en in een herderstent leeft.
Meer, zegt ze, heb ik over mezelf niet te vertellen.
Haar debuut Open zee is een doorslaand succes en de
vertaalrechten zijn intussen aan twaalf landen verkocht.
Het boek is bekroond met o.a. de Prix Mac Orlan 2016,
de Prix Joseph Kessel 2016, de Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2016, de Prix Compagnie des Pêches
2016, de Prix Gens de Mer 2016, de Prix Nicolas Bouvier
2016 en de Prix Livre & Mer Henri-Queffélec 2016.

Lili is bijna twintig wanneer ze Frankrijk definitief achter zich laat om te gaan vissen in Alaska. Een wens die ze
al tijden koestert. Als zij op het eiland Kodiak arriveert,
heeft ze alleen een kleine legertas bij zich.
In Kodiak werken de bewoners in de visfabriek of op
de scheepswerf, in de supermarkt, in de twee motels of
de diverse kroegen. Niemand is hier normaal. De vissers
zijn stuk voor stuk eenzame mannen zonder thuis, dropouts, oorlogsveteranen die hun verleden ontvluchten. En
bijna iedereen is aan de alcohol.
Lili leeft voornamelijk op popcorn, slaapt in oude afgedankte auto’s en probeert werk te vinden op een van
de schepen. Met haar totale gebrek aan ervaring, haar
kleine, tengere postuur en zachte fluisterstem lijkt ze
niet bepaald geschikt voor het zware leven op een vissersboot. Maar volhardend als ze is, mag ze op een dag
toch mee op een longliner om kabeljauw te vangen. Als
vrouw tussen mannen met messen en in overalls vol
bloedspatten, moet ze bewijzen minstens zo goed te zijn
als de anderen, en liefst nog beter. En dat doet ze.
Na een tijdje willen bijna alle vissers met haar trouwen. Met een van hen, een zwijgzame beer van een vent,
krijgt zij een korte relatie. Maar ze wil vooral blijven
rondzwerven. Buiten zijn. En vissen.
In Open zee doet Catherine Poulain in een betoverend
precieze taal verslag van een rauwe, oorspronkelijke en
onbekende wereld, bevolkt door eenzame zielen, die
permanent geconfrontateerd worden met de elementen.
Poulain laat ons geboeid en gefascineerd achter, kijkend
naar een wereld en een schepping, die naar andere wetten blijkt te luisteren dan die van ons.
‘Er is in de literatuur niets vergelijkbaars te vinden’
(Le Figaro).

© édition de l’olivier

‘Ga aan boord, gooi de trossen los en duik in Open zee, één van de beste Franse
romans in tijden verschenen.’ – Les Echos
‘Laat u meevoeren in een van de mooiste avonturen, zowel in menselijk als literair opzicht.’ – Point de vue

promotie
•
•
•
•

Optredens auteur in Nederland en België
Interessant voor lezers van Floortje Dessing, James Rebanks, Julia Blackburn en Cynan Jones
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
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Open zee

roman
oorspronkelijke titel le grand marin
vertaald door prescilla van zoest
isbn 978 90 5936 736 4 | nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 384 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt mei 2017
e-isbn 978 90 5936 745 6 | ca. € 9,99
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Jane Gardam
Een trouwe vrouw

Als Betty Feathers in haar tuin een parelketting begraaft, heeft ze al een heel leven achter zich met liefde, eenzaamheid en de aantrekkingskracht van een
zielsverwantschap. Is zij tevreden? Jawel. Heeft de
strijd tussen passie en loyaliteit haar soms dwarsgezeten? Next question please!
‘Wonderful! Brilliant! Bijna nog beter dan Een onberispelijke man. Jane Gardam vertelt op een verslavende wijze. Wanneer verschijnt het derde deel?’
– Boekhandel Sachsentor, Hamburg
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‘Met Een onberispelijke man vormt Een trouwe vrouw een schitterend beeld van
Engeland en haar koloniaal verleden. Het leesplezier is immens, en de wetenschap
dat er nog een derde deel volgt is heerlijk.’ – Boekhandel De Raaklijn, Brugge

Jane Gardam

Jane Gardam (Yorkshire, 1928) is de enige schrijver die
twee keer met de Whitbread/Costa Award bekroond is.
Met haar trilogie rond het echtpaar Edward en Betty
Feathers staat ze inmiddels al meer dan een jaar op de
bestsellerlijst in Duitsland. Haar oeuvre omvat meer dan
dertig boeken, romans, verhalen en kinderboeken. Ze is
Fellow van de Royal Society of Literature en woont in
East Kent.

Begin jaren zestig keert Betty, op dat moment nog Elizabeth, terug naar haar geliefde, lawaaiige en naar heerlijk
eten geurende Hongkong, waar zij is opgegroeid. Daar
krijgt de jonge vrouw met de rode krullen, onmiskenbaar een kind van het British Empire, een onberispelijk
huwelijksaanzoek. Schriftelijk, op briefpapier van een
advocatenkantoor.

‘Er zijn niet veel schrijvers die in staat zijn
om onzekerheid en zelfbedrog, verwarring
en verblinding van mensen zo soeverein te
belichten. Gardam laat zien dat ten slotte
maar één ding belangrijk is in ons leven:
integriteit.’ – Die Zeit

© getty images / jeremy sutton-hibbert
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Tweede deel uit bekroonde trilogie, die Cossee in zijn
geheel zal uitgeven
Grote betaalde publiciteitscampagne
Nederlandse ambassadeurs
Ideaal leesclubboek
Een everseller in Groot-Brittannië
Meer dan een jaar in de top van de Duitse bestsellerlijst
Britse meester van de lichte toon
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
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isbn: 978 90 5936 706 7
introductieprijs
tot 1 juni 2017: € 19,99

Een trouwe vrouw

Als Betty ‘eeuwige trouw’ belooft aan Edward Feathers,
een advocaat met de rare bijnaam Old Filth (Failed In
London Try Hong Kong), weet zij intuïtief, dat hun huwelijk nauwelijks op passie gegrond zal zijn. En zij weet
nóg niet, dat zij kort daarna Terry Veneering zal ontmoeten, de liefde van haar leven, en Edward Feathers’ aartsrivaal. Toch zal ze later, als oude dame terug in Engeland,
bij hoog en bij laag beweren dat zij hartstochtelijk van
Edward houdt. Is liefde een kwestie van attitude? Of van
integriteit?
Lezers en boekhandelaren bewonderen de elegante
stijl van Jane Gardam, haar altijd empathische observatievermogen, maar vooral haar uiterst genuanceerde
inzichten in de human condition. Wie het verhaal vanuit
het perspectief van Old Filth gelezen heeft in Een onberispelijke man, zal verrast zijn hoe totaal anders Betty
haar jaren met Edward beschouwt.
De manier waarop Jane Gardam hetzelfde verhaal
– het huwelijk van het echtpaar Feathers in de laatste
dagen van het British Empire – zonder enige herhaling
in een volkomen ander licht kan laten zien, noemt The
Guardian ‘gaandeweg meesterlijk’.

roman
oorspronkelijke titel the man with the

wooden hat
vertaald door gerda baardman en kitty
pouwels
isbn 978 90 5936 722 7 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 320 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt september 2017
e-isbn 978 90 5936 730 2 | ca. € 9,99
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‘Het grootste gevaar voor een journalist in het Midden-Oosten is tegenwoordig, dat je langs een checkpoint rijdt en de chauffeur je aan strijders van is verkoopt. Zij eisen losgeld, maar veel Westerse landen
betalen niet.’ – Janine di Giovanni, Amerikaanse
oorlogsjournaliste, februari 2017

Sherko Fatah
In andermans handen

Fictie en werkelijkheid liggen vaak dichter bij elkaar
dan gedacht. Twee mannen op reis in Noord-Irak. De
een, Albert, is een Duitse avonturier uit de voormalige ddr die oude kunstschatten wil redden uit handen van plunderaars en religieuze fanaten. De ander, Osama, een gematigd Soenniet, was voorheen
een van die plunderaars en werkt nu als tolk voor
de Duitser. Een verdachte combinatie en een ideaal
doelwit. Sherko Fatahs spannende roman beschrijft
wat nu bijna dagelijks nieuws is.
10
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‘Dat Fatah een meesterverteller is behoeft na de eerste tweeënhalve bladzijde verder geen betoog. Het mooie is dat hij dat meesterschap de volle lengte van de
roman weet vol te houden.’ – MO* Magazine

Sherko Fatah In andermans handen

Sherko Fatah (Berlijn, 1964) heeft een Irakese vader en
is opgegroeid in de voormalige ddr. In 1975 emigreerde
hij met zijn ouders naar West-Duitsland. Hij kreeg in
2001 de Aspekte-Preis en de Kritikerpreis; zijn tweede
roman We gaan als het donker wordt (2010) was genomineerd voor de Deutsche Buchpreis en werd zijn internationale doorbraak. De vpro heeft in april 2012 een
portret van de auteur uitgezonden onder regie van Wim
Brands. In dat jaar verscheen ook De dief van Bagdad,
zijn derde roman. In andermans handen werd bekroond
met de Grote Kunstenprijs van Berlijn en de prestigieuze Adelbert von Chamisso-prijs.

Op reis door het noorden van Irak, stappen de Duitse
avonturier Albert en zijn tolk Osama uit hun terreinwagen om de benen te strekken. Even later worden ze
met zakken over het hoofd in een andere auto geduwd.
Gezien de chaos in het land is maar één ding zeker: áls
de ontvoerden ooit vrijkomen, gaat dat veel geld kosten.

‘Zijn combinatie van historisch realisme en
epische kracht is in de tegenwoordige literatuur ongeëvenaard.’
– Süddeutsche Zeitung

De gevangenissen voor de twee gijzelaars wisselen met
de dag, omdat ze worden ‘doorverkocht’ aan steeds weer
andere groeperingen. Alleen de aanklachten blijven hetzelfde: ‘kruisvaarders’ zijn ze, ‘Amerikanen’, ‘ketters die
het ware geloof willen onteren’.
Als de wereld plotseling is gekrompen tot een ruw in
elkaar getimmerd houten hok, snikheet en vol vliegen,
waar haal je dan nog hoop vandaan? Wat blijft er van een
mens over als overleven het enige is wat nog telt?
In een majestueus landschap laat dit adembenemende ontvoeringsverhaal met afwisselend religieuze,
politieke en maffiose motieven ook nog iets anders zien:
een genuanceerd beeld van mensen in blijkbaar uitzichtloze omstandigheden. Als het de mannen lukt om aan
hun bewakers te ontkomen is tussen hen niets meer zoals het was. Wanneer verliezen wij ons in onze angsten,
en wanneer ontaardt een vriendschap in wantrouwen en
verraad?

© doris poklekowski

‘De romans van de Iraaks-Duitse Sherko
Fatah verbazen, ontregelen en choqueren.
Hij is de auteur van even ijzingwekkende
als gepassioneerde romans.’
– NRC Handelsblad
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Onderwerp voortdurend in de media
Diverse auteursoptredens met veel persaandacht
Ideaal leesclubboek
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
uitgeverij cossee

oorspronkelijke titel der letzte ort
vertaald door pauline de bok
isbn 978 90 5936 734 0 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt augustus 2017
e-isbn 978 90 5936 743 2 | ca. € 9,99
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isbn: 978 90 5936 739 5
prijs: € 12,50
verschijnt augustus 2017
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Josepha Mendels
Rolien en Ralien

‘De eerste vrouwelijke Bildungsroman, een ziekte
geschiedenis over schizofrenie, een hoogtepunt binnen de Nederlandse lgbt-literatuur: Rolien en Ralien
is de afgelopen zeventig jaar op verschillende wijzen
geïnterpreteerd, al dan niet naar de grillen van de
tijdsgeest. Waar iedereen het over eens zou moeten
zijn is dat Mendels’ debuut tot de Nederlandse canon moet worden gerekend. Josepha Mendels deed
wat ze wilde; schreef wat ze wilde – ik bewonder
haar om haar eigenzinnigheid en denk dat Rolien en
Ralien ook anno 2017 een groot publiek verdient!’
– Hanna Bervoets
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‘Josepha Mendels deed wat ze wilde; schreef wat ze wilde – ik bewonder haar
om haar eigenzinnigheid en denk dat Rolien en Ralien, deze eerste vrouwelijke
Bildungsroman, ook anno 2017 een groot publiek verdient!’ – Hanna Bervoets

Josepha Mendels

Josepha Mendels (Groningen, 1902 – Eindhoven, 1995)
groeide op in een orthodox-joods gezin. Ze werd gouvernante en begon na haar verhuizing naar Parijs te
schrijven. Ze debuteerde in 1947 met de roman Rolien
en Ralien. Twee jaar later volgde de roman Je wist het
toch, eveneens heruitgegeven bij Cossee. Voor haar gehele oeuvre ontving Josepha Mendels in 1968 de Anna
Bijns Prijs voor de vrouwelijke stem in de literatuur.
Sylvia Heimans geeft in haar biografie Josepha Mendels.
Het eigenzinnige leven van een niet-nette dame onder
andere uitgebreide inzichten in de autobiografische achtergronden van de romans en verhalen waarmee Mendels een belangrijke plek in de Nederlandse literatuur
heeft ingenomen.

Mendels neemt ons in Rolien en Ralien mee terug naar
haar eigen jeugd. Rolien is de jongste en wordt door haar
twee oudere zusters niet serieus genomen. Ze voelt zich
buitengesloten en verzint haar eigen speelkameraad
Ralien om het leven aan te kunnen. Ralien begint haar
leven steeds meer te beheersen.
Als Josepha Mendels in december 1942 de vlucht uit bezet Frankrijk over de Pyreneeën begint, zit het manuscript van Rolien en Ralien in haar rugzak. Maar haar gids
laat haar halverwege in de steek en neemt haar bagage
mee. Via de Spaanse gevangenis weet ze een halfjaar later naar Engeland te ontkomen. Een kopie van Rolien en
Ralien bereikt Mendels in Londen. Zij stuurt hem naar
de criticus Jan Greshoff ter beoordeling. ‘Het is een voortreffelijk boek, dat bij herlezing wint. Het is vol, maar
dan ook letterlijk vol kostelijke vondsten. Het is anders
van schriftuur en opvatting dan alle andere Nederlandse
verhalen over een jeugd. En het is zoo verbazend knap,
dat ik mij niet kan voorstellen, dat dit een eersteling zou
zijn.’ Greshoff nam niet alleen een hoofdstuk op in een
bundel met werk van Nederlandse auteurs in ballingschap met onder meer Leo Vroman en Dola de Jong, hij
legde ook het contact met Querido, waar de roman in
1947 verscheen. De pers vond het een ‘gevaarlijk boek’,
maar prees de originaliteit. Simon Vestdijk las het als
een bijzonder goed opgeschreven ziektegeschiedenis.
Ook nu nog is Rolien en Ralien een fascinerende coming of age-roman in een verrassend moderne stijl.

© ed van der elsken
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Herontdekking van Nederlands talent Josepha
Mendels, eerste winnares van de Anna Bijns Prijs
Uitgever Eva Cossée en biografe Sylvia Heimans
zijn beschikbaar voor een lezing over Josepha
Mendels en haar oeuvre
De herontdekte roman Je wist het toch is lovend
ontvangen in de pers
Hanna Bervoets, Marjolijn van Heemstra, Roos
van Rijswijk en Margriet van der Linden zijn zeer
enthousiast over het werk van Josepha Mendels
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
Cossee World Rights
uitgeverij cossee

Rolien en Ralien

roman
met een nawoord van roos van rijswijk
isbn 978 90 5936 735 7 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 18,99 | verschijnt juni 2017
e-isbn 978 90 5936 744 9 | ca. € 9,99

OOK
isbn: 978 90 5936 655 8

isbn: 978 90 5936 657 2

prijs: € 18,99

prijs: € 22,99
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Welkom
in de wereld van
Rinus Spruit
‘Ik sta nu bij het rieten schuurtje. Mijn
vader bouwde alles van riet. Het schuurtje
staat symbool voor de geschiedenis van
mijn vader en voorvaderen. Strodekken en
rietdekken. Scheefhangen maar overeind
blijven. Je rug buigen maar niet je wil. De
strijd om het bestaan.’
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‘Spruit maakt poëzie van het gewone.’ – de Volkskrant

Rinus Spruit

Rinus Spruit (Nieuwdorp, 1946) behaalde een groot
succes met zijn debuutroman De rietdekker (Cossee
2009). In 2013 verscheen zijn tweede roman Een dag
om aan de balk te spijkeren, die eveneens lovend ont
vangen werd. Het werk van Rinus Spruit werd bekroond met de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel en de
Zeeland Refinery Cultuurprijs 2016. Zijn beide romans
werden in het Duits vertaald en theatergroep Zeelandia
bracht een toneelbewerking van De rietdekker op de
planken. Eerder werkte Spruit als verpleegkundige en
journalist. Hij is ook fotograaf.

Rinus Spruit woont weer in zijn ouderlijk huis in
Nieuwdorp, Zeeland. Hij werkt in de tuin, drinkt koffie
in de keuken met zijn buurman en zorgt voor de katten.
Maar nu zijn ouders er niet meer zijn, komen vragen in
hem op, is de nieuwsgierigheid naar het verleden groter dan ooit. Hij haalt dozen met oude brieven, foto’s en
documenten van de zolder en duikt in de fascinerende
geschiedenis van zijn familie.
Veel is nieuw en raadselachtig. Wie was zijn overgrootmoeder Catharina? Waarom is zij als jonge dienstmeid vanuit Zeeland naar Antwerpen vertrokken? En
wat deden die twee zussen van zijn vader in godsnaam
in Amerika? Spruit reist naar verre familie in Vlaanderen en gaat op onderzoek uit.
Wat doet de herinnering met ons? En welke invloed
heeft het verleden op het levensgeluk nu? Rinus Spruit
maakt in deze persoonlijke roman een balans op. Met
zijn geboortegrond als leidmotief.

© ank louws

Broeder, schrijf toch eens!

‘Reviaanse sferen. Teder, tragisch en met humor.’
– Elsevier over Een dag om aan de balk te spijkeren

isbn 978 90 5936 733 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.

‘Het boek is misschien wel groter dan de
schrijver zelf.’ – Wim Brands
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Feestelijke boekpresentatie
Auteursinterviews in dag- en weekbladen
Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel
en op literaire podia
Activiteiten rondom de Week van het Zeeuwse Boek
(Digitaal) leesexemplaar
Cossee World Rights
Boekenleggers
uitgeverij cossee

roman

isbn:
978 90 5936 260 4
prijs: € 9,99

isbn:
978 90 5936 448 6
prijs: € 12,50
verschijnt:
september 2017

ca. € 18,99 | verschijnt september 2017
e-isbn 978 90 5936 742 5 | ca. € 9,99

‘Wat een mooi boek! Een schitterend monument in woorden voor een vader. En wat
een fraaie details en mooie uitdrukkingen.’
– Maarten ’t Hart over De rietdekker
OOK
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‘Na de lectuur van dit unieke boek kijk je anders naar een van de mooiste steden
van de wereld!’ – Die Tageszeitung

Eva Cossée

Eva Cossée (’s-Gravenhage, 1954) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde, Algemene Literatuurwetenschap en Zweeds aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij
doceerde aan de Vakopleiding voor de boekhandel en
had jarenlang een rubriek in Vrij Nederland. Zij werkte
bij verschillende uitgeverijen, tot zij in 2001 samen met
Christoph Buchwald de zelfstandige literaire uitgeverij
Cossee oprichtte.

Amsterdam is een stad van immigranten en heeft door
de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht op handwerkslieden, handelaren, kunstenaars en gelukszoekers.
Nu herbergt Amsterdam meer verschillende nationaliteiten dan New York.
In Amsterdam. Stad van aankomst neemt Eva Cossée de lezer mee voor een wandeling door de stad en
geeft en passant een boeiend beeld van de naoorlogse
geschiedenis van de hoofdstad. In de haven komen in
de jaren vijftig de repatrianten terug uit de nieuwe republiek Indonesië, in de Raadhuisstraat worden rookbommen gegooid tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus
in 1966, een beeld dat over de hele wereld ging. Net als
de beelden van de grote krakersrellen in de binnenstad,
van de vrije liefde, die bloeit in het Vondelpark, van de
straathandel op het Waterlooplein en van de ludieke Provo acties op het Spui. Als Suriname onafhankelijk wordt
in 1975 wordt het straatbeeld in Amsterdam nog kleurrijker en krijgt zijn weerslag in de Nederlandse literatuur.
De Antillianen, de Turken, de Marokkanen, de Joegoslaven, de Syriërs, allemaal vinden ze hun plek in de meest
multiculturele stad ter wereld en in deze bloemlezing.
Zo veel mogelijk bewoners van de stad krijgen een
stem, tot de dieren in de dierentuin Artis aan toe.
‘Don’t trust anybody over thirty kalkte ik met grote
letters op de buitendeur van mijn kamer. Het was een
van de motto’s die in 1967 tijdens de spraakmakende
summer of love vanuit de straten van San Francisco,
tegelijk met de hasjwalmen, lange haren, gekleurde brillenglazen, blote voeten, bloemenkettingen en tokkelende gitaren, Amsterdam bereikte.’ – Saskia Goldschmidt

Amsterdam gezien door de ogen van o.a. Clark
Accord, H.M. van den Brink, Rodaan al Galidi,
Esther Gerritsen, A.F.Th. van der Heijden, Willem Frederik Hermans, Doeschka Meijsing, Jan
van Mersbergen, Hanny Michaelis, Margriet de
Moor, Harry Mulisch, Charlotte Mutsaers, Cees
Nooteboom, Karel van het Reve, Roos van Rijswijk, Annie M.G. Schmidt en Robert Vuijsje.

© chris van houts
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Feestelijke boekpresentatie in het Stadsarchief van Amsterdam
Eva Cossée is beschikbaar voor lezingen in de boekhandel of op literaire podia
Mooi cadeau voor iedereen die in Amsterdam komt wonen of die Amsterdam verlaat
Social mediacampagne
Lezersactie i.s.m. Het Parool
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
Cossee World Rights
uitgeverij cossee

Amsterdam. Stad van aankomst

bloemlezing
samengesteld door eva cossée
isbn 978 90 5936 737 1 | nur 309
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 15 | verschijnt juni 2017
e-isbn 978 90 5936 746 3 | ca. € 9,99

OOK
VERKRIJGBAAR
ALS E-BOOK

uitgeverij cossee
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‘Wat oneerbiedig zou men kunnen gewagen van een evolutie van Kouwenaar naar
Kemp, maar bovenal naar Kusters.’ – Dirk de Geest in Ons Erfdeel
Geboren en getogen
Ik ben geboren uit een berg van licht,
van licht dat zwart bevroren bovenkwam
en nu nog in de as te gloeien ligt,
te wachten op het uitslaan van mijn vlam.
Ik werd getogen uit een diepe schacht
en zag mij aan de voet van torens staan.
De zon hing hoog te schijnen in de nacht,
maar nog veel hoger steeg daarna de maan.
Ik heb mij getekend met de linkerhand,
terwijl mijn vader het papier verschoof,
mijn moeder waarschuwde: ‘Pas op de rand!’
Ik denk dat ik besta, nee, ik geloof...
... ik word herboren in een vergezicht
waarin het geziene blijft verschijnen,
waarin wat niet voor lege ogen zwicht
onuitwisbaar blijft verdwijnen.
promotie
•
•
•
•
•
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Feestelijke presentatie in Maastricht
Aandacht van dag- en weekbladen wegens 70e verjaardag auteur
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
Cossee World Rights
uitgeverij cossee

Wiel Kusters Leesjongen
			Verzamelde gedichten 1975-2017
Leesjongen (mijnbouw): jongen die bovengronds stenen
raapt uit de via een transportband aangevoerde steenkoolbrokken.
Van de vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren
dichtersgeneratie, die in de poëtisch en maatschappelijk
gepolariseerde jaren ’70 het woord nam, is Wiel Kusters
een van de interessantste. Opgegroeid met het werk van
klassieke vormvaste dichters, maar al gauw ook geïntrigeerd geraakt door de poëzie van de Vijftigers, ontwikkelde hij zich vanaf zijn debuut, in 1978 met de bundel Een
oor aan de grond, tot een dichter die ernst én speelsheid
kent, maar ook onontkoombare geheimzinnigheid, als
een natuurlijk gegeven. Kusters werk is deels geworteld
in de Limburgse mijnbouwregio, deels in het boeiende
amalgaam van de culturen van Nederland, Frankrijk en
Duitsland. De Neue Zürcher Zeitung noteerde naar aanleiding van een Duitstalige bloemlezing: ‘Ein dichter von
europäischem Rang.’
Wiel Kusters (Spekholzerheide, 1947) is auteur van
proza, toneelstukken, biografieën, essays en een vele
malen onderscheiden dichter. Hij werkte als hoogleraar
letterkunde en was voorzitter van de Zuidelijke Afdeling
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zijn
meest recente boekpublicaties zijn Hohner (gedichten,
2015) en In en onder het dorp, mijnwerkersleven in
Limburg (2012). Samen met Benno Barnard en Huub
Beurskens maakte hij de bloemlezing Nee, Plato, nee
uit de poëzie van W.H. Auden (2009). In 2010 publiceerde hij de biografie Pierre Kemp. Een leven en in 2014
Mijn versnipperd bestaan, een biografie van Kees Fens.
Leesjongen – Verzameld werk 1975-2017 verschijnt ter
gelegenheid van Wiel Kusters’ zeventigste verjaardag op
1 juni 2017.

gedichten
isbn 978 90 5936 738 8 | nur 306
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz. met cd
ca. € 24,99 | verschijnt mei 2017
e-isbn 978 90 5936 748 7 | ca. € 9,99

OOK
VERKRIJGBAAR
ALS E-BOOK

uitgeverij cossee
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Een avontuur pur sang: met een kind verandert de blik op de wereld totaal!

Marjolijn van Heemstra Het groeit! Het leeft!
					De eerste twee jaar met kind

Marjolijn van Heemstra (Amsterdam, 1981) studeerde
Godsdienstwetenschappen in Amsterdam. Ze is succesvol theatermaker met geëngageerd en experimenteel
toneel en toert met haar voorstellingen door binnen- en
buitenland. Als schrijver is ze een multitalent en publiceert ze poëzie en romans en schrijft ze columns voor
Trouw en NRC. In 2009 kwam haar eerste dichtbundel
uit, Als Mozes had doorgevraagd, waarmee zij in 2012
de Jo Peters Poëzieprijs won, gevolgd door Meer hoef
dan voet (2014). In 2012 verscheen haar eerste roman De
laatste Aedema. Van Heemstra heeft momenteel een wekelijkse column in Trouw en bij Das Mag verschijnt haar
roman En we noemen hem.

Het ouderschap is een enorme ervaring: het is alledaags,
nieuw, mysterieus en overrompelend. Vlak na de geboorte
van haar zoon, vroegen mensen aan Marjolijn van Heemstra of het ouderschap zwaarder was dan ze verwachtte.
Haar antwoord was nee, maar ‘wel eindeloos veel raarder’.
Ze bevond zich opeens in een wereld van lapjes, knisperdingen, halfslaap, verpletterende liefde en nieuwe angsten.
Marjolijn moet wennen aan haar nieuwe rol als moeder,
met de daarbij behorende nieuwe taal van het baby-universum. En het aller-raarste woord is misschien nog wel
de naam van haar pasgeboren zoon. Alsof ze een geheim
onthult. Zo volgen we haar in haar eerste twee jaar als kersverse moeder. Elke week belanden we met haar in een nieuwe fase. Van een zacht slapende baby en een brabbelende
dreumes ontwikkelt haar zoon zich tot een kleine besliste
peuter. ‘Als ik mijn zoon moet omschrijven, is het maar net
van welke maand ik uit ga. In november was hij zoeter dan
een rol Rolo, in december een regelrechte terrorist. Soms
slaapt hij door, soms spookt hij tot de ochtend, soms aait hij
zijn Duplo, soms smijt hij het tegen de muur. Er is maar
een ding waar ik van op aan kan: na elk stevig ziekbed kan
hij weer iets nieuws.’

© privécollectie

Wekelijks berichtte Marjolijn van Heemstra over haar zoon en het ouderschap in dagblad Trouw. Ze zou
alleen het eerste jaar van haar kind vastleggen, maar door de vele volgers en enthousiaste reacties van haar
lezers vroeg de krant haar met de column door te gaan. En nu is er het boek; de eerste twee jaar met haar
kind. Marjolijn van Heemstra laat ons vaak lachen om en nadenken over het leven waar je als kersverse
ouder opeens in belandt.

columns
isbn 978 90 5936 740 1 | nur 401
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 15 | verschijnt mei 2017
e-isbn 978 90 5936 750 0 | ca. € 9,99

promotie
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Feestelijke boekpresentatie
Verschijnt op tijd voor Moederdag (14 mei)
Auteursinterviews in dag- en weekbladen
Publieksavond i.s.m. dagblad Trouw
Lezersaanbieding in dagblad Trouw
(Digitaal) leesexemplaar
Boekenleggers
Cossee World Rights
uitgeverij cossee

OOK
VERKRIJGBAAR
ALS E-BOOK
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Mooie midprice-uitgaven voor de zomer!
Sherko Fatah		

Mooie midprice-uitgaven voor de zomer!

We gaan als het donker wordt

Bregje Hofstede		

De hemel boven Parijs

‘Fatah weet de ontheemding van ballingschap op indringende manier van binnenuit voelbaar te maken.’
– Het Parool ****

‘Een roman die met elk hoofdstuk aan kracht wint. Een succesvolle vertelling in een sterke Europese traditie.’
– Gustaaf Peek in De Groene Amsterdammer

‘Wie van mening is dat er een direct verband bestaat tussen
de islam en geweld, zal dit bevestigd vinden in We gaan als
het donker wordt. Wie meent dat deze relatie niet dwingend is, kan na lezen van deze boeiende, deels beklemmende roman eveneens zeggen dat hij gelijk heeft.’
– de Volkskrant ****

‘Intelligent, beeldend en ontroerend. De hemel boven Parijs is een droomdebuut waaraan je niet ontkomt.’
– Theo Hakkert in Tubantia

12

€

| oorspronkelijke titel das dunkle schiff | vertaald door
pauline de bok | isbn 978 90 5936 739 5 | nur 302 | paperback |
12,5 x 20 cm | 336 blz. | € 12,50 | verschijnt augustus 2017 | e-isbn
978 90 5936 749 4 | € 4,99
roman

Rinus Spruit		

12

uitgeverij cossee

Een bijna volmaakte vriendschap

‘Flašar legt, in een associatieve stijl die zeer Japans aandoet, treffend de ziel van onze samenleving bloot.’
– de Volkskrant

€

28

Milena Michiko Flašar

‘Een roman van zeldzame schoonheid. Kleine enscenering
voor grote levensvragen. Betoverend maar ook verdrietig
stilleven.’ – Zin Magazine

‘Spruit begon pas laat met schrijven maar dat doet er niet
toe. Als hij maar blijft schrijven. Adem diep in, die heldere
Zeeuwse lucht en schrijf, alsjeblieft.’
– Nederlands Dagblad

5936 466 0 | € 4,99

,50

978 90 5936 741 8 | nur 301 paperback | 12,5 x 20
cm | 224 blz. | € 12,50 | verschijnt mei 2017 | e-isbn 978 90 5936
498 1 | € 4,99

‘De kracht van deze fraaie roman schuilt opnieuw in de
sobere, sensitieve stijl, en in de zelfspot van antiheld Maarten. Spruit maakt poëzie van het gewone.’
– de Volkskrant ****

cm | 208 blz. | € 12,50 | verschijnt september 2017 e-isbn 978 90

€

roman | isbn

Een dag om aan de balk te spijkeren

roman | isbn 978 90 5936 448 6 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20

12

,50

12

€

,50

,50

roman | oorspronkelijke titel ich nannte ihn krawatte | vertaald
door kris lauwerys en isabelle schoepen | isbn 978 90 5936 531 5 |
nur 302 | paperback | 12,5 x 20 cm | 224 blz. | € 12,50 | verschijnt
mei 2017 | e-isbn 978 90 5936 532 2 | € 4,99

uitgeverij cossee
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Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2017

Bov Bjerg – Auerhaus
		
Britta Böhler – De goede advocaat
		
Hans Fallada – Alleen in Berlijn, filmeditie
		
Hans Fallada – De drinker, midprice
		Hans Fallada – Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn
		
Jane Gardam – Een onberispelijke man
		
Dola de Jong – De thuiswacht
		
Dola de Jong – En de akker is de wereld, midprice
		
Stefano Mancuso – Briljant groen
		
Eefje Rammeloo – Het geluk van de Chinezen
		
Erich Maria Remarque – De nacht in Lissabon
		
Marijn Sikken – Probeer om te keren
		
Aleksandr Skorobogatov – Cocaïne
		
Elio Vittorini – De rode anjer

Boekhandel:
Datum: 		

zojuist verschenen

Milena Michiko Flašar – Een bijna volmaakte vriendschap, midprice
		
Marjolijn van Heemstra – Het groeit! Het leeft!
		
Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs, midprice
		
Wiel Kusters – Leesjongen
		Liesbeth Labeur – Een lamp voor mijn voet
		
Liesbeth Labeur – Op weg en reis
		
Catherine Poulain – Open zee
		Lia Tilon – Archivaris van de wereld
mei		

juni		

		

Eva Cossée – Amsterdam. Stad van aankomst
Josepha Mendels – Rolien en Ralien

Hans Croiset – Ik, Vondel
		Sherko Fatah – In andermans handen
		
Sherko Fatah – We gaan als het donker wordt, midprice
		
De literaire kattenkalender 2018
augustus		

september		
Jane Gardam – Een trouwe vrouw		
		Rinus Spruit – Broeder, schrijf toch eens!
Rinus Spruit – Een dag om aan de balk te spijkeren, midprice
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uitgeverij cossee

_____________
_____________

Plaats: 		
Ordernr.:

_______________
_______________

aantal

isbn		

titel 			

auteur		

_____

9789059367364

Open zee			Catherine Poulain

______		€22,99

_____

9789059367227

Een trouwe vrouw		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059367340

In andermans handen		

Sherko Fatah

______		

€19,99

_____

9789059367357

Rolien en Ralien		

Josepha Mendels

______		

€18,99

_____

9789059367333

Broeder, schrijf toch eens!

Rinus Spruit

______		

€18,99

_____

9789059367371

Amsterdam. Stad van aankomst

Eva Cossée		

______		

€15

_____

9789023997388

Leesjongen			Wiel Kusters

_____

9789059367401

Het groeit! Het leeft!		

_____

9789059367395

We gaan als het donker wordt, midprice

9789059364486

prijs

______		€24,99

Marjolijn van Heemstra ______		

						Sherko Fatah
_____

korting		

______		

€15
€12,50

Een dag om aan de balk te spijkeren, midprice

						Rinus Spruit

______		€12,50

_____

9789059367418

De hemel boven Parijs, midprice

______		

€12,50

_____

9789059365315

Een bijna volmaakte vriendschap, midprice

						Milena Michiko Flašar ______		

€12,50

Bregje Hofstede

recent verschenen

_____

9789059367081

De goede advocaat		

_____

9789059367173

De drinker, midprice		Hans Fallada

Britta Böhler

_____

9789059367326

Zakelijk bericht over het geluk een morfinist te zijn

______		

€15

______		€12,50

						Hans Fallada

______

per 5 stuks à €5,99

_____

9789059367067

Een onberispelijke man		

Jane Gardam

______		

€22,99

_____

9789059367142

De thuiswacht		

Dola de Jong

______		

€18,99

_____

9789059367180

En de akker is de wereld, midprice Dola de Jong

______		

€12,50

_____

9789059367111

Op weg en reis		

Liesbeth Labeur

______		

€15

_____

9789023996972

Een lamp voor mijn voet

Liesbeth Labeur

______		

€19,90

_____

9789059367098

Briljant groen		

Stefano Mancuso

______		

€22,99

_____

9789059367104

Het geluk van de Chinezen

Eefje Rammeloo

______		

€18,99

_____

9789059367128

De nacht in Lissabon		

Erich Maria Remarque ______		

€22,99

_____

9789059367074

Probeer om te keren		

Marijn Sikken

€19,99

_____

9789059367135

Cocaïne			Aleksandr Skorobogatov ______		€19,99

______		

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
uitgeverij cossee
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