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Britta Böhler De juiste houding

Lot Vekemans De verdwenene

‘De juiste houding van Britta Böhler verdient meer lezers. Het gaat
over een verloren gewaand kunstwerk. Fictie, maar erg overtuigend,
met een advocaat in de hoofdrol die onderzoek gaat doen naar dat
kunstwerk. Plotgedreven en goed onderbouwd.’ – Grietje Braaksma,
Boekhandel Broese

Nu al een tweede druk!

roman
isbn 978 90 5936 925 2 | paperback | 256 blz. | € 21,99

‘Dankzij het dwingend perspectief in deze roman, die krachtige dialogen biedt van personages die elkaar nauwelijks leren kennen, ga je
dingen normaal vinden die dat niet zijn.’ – NRC Handelsblad ****
roman
isbn 978 90 5936 941 2 | paperback met flappen | 256 blz. | € 22,99

Yoko Ogawa De geheugenpolitie
Nu al een tweede druk!
‘De geheugenpolitie is een prachtig boek. Een sprookjesachtig verhaal
over het omgaan met verlies, en dit op een spannende en toch subtiele
manier verteld. Het perfecte boek voor Japanliefhebbers en Murakami
lezers, én voor iedereen die houdt van intelligente, universele verhalen.’ – Helen Westerik, Boekhandel Athenaeum
roman
isbn 978 90 5936 945 0 | paperback | 320 blz. | € 22,99

Khalid Mourigh De gast uit het Rifgebergte
‘Khalid Mourigh verenigt in dit levendige relaas twee kwaliteiten:
grondige historische kennis en oog voor het menselijke detail.’
– Abdelkader Benali
‘Een ontroerend boek.’ – de Volkskrant
roman
isbn 978 90 5936 956 6 | paperback | 240 blz. | € 21,99

Jennifer Nansubuga Makumbi De eerste vrouw

John Berger Waarom naar dieren kijken

‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol humor,
gevoel en charme - het is poëtisch en genuanceerd, briljant en bijdehand. De lezer van De eerste vrouw wordt beloond met een van de
opmerkelijkste heldinnen uit de literatuur.’ – The New York Times

‘Het is een klein maar prachtig boek. Als een hond geïnspireerd richt
hij zijn neus op de randgebieden van de menselijke beschaving. Verplichte lectuur voor iedereen die wil nadenken over onze ware aard en
onze ethische principes. Aanbevolen voor vleeseters en dierenactivisten, boeren en burgers.’ – De Standaard *****

roman
isbn 978 90 5936 951 1 | paperback | 480 blz. | € 25,99

essay
isbn 978 90 5936 962 7 | paperback | 96 blz. | € 15,-

Ilse Josepha Lazaroms
Duet
Afgesneden van de wereld in het bootje Duet in
de haven van New York groeien een man en een
vrouw steeds verder uit elkaar. Verontrustend en
oprecht verkent Ilse Josepha Lazaroms in haar debuut de dieptes van het naderende moederschap
en de versplintering van een relatie.
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Ilse Josepha Lazaroms

Ilse Josepha Lazaroms (Gouda, 1979) is schrijver en

Hij is een onstuimige violist uit Boston, zij is een Nederland-

wetenschapper. Ze studeerde Genderstudies aan de
Universiteit Utrecht en promoveerde in de Joodse
studies aan het Europees Universitair Instituut in Flo-

© andrás mayer

‘In Duet creëert Lazaroms complete landschappen met één beeld of detail. De magie
die ontstaat tussen de claustrofobische wereld van dit verhaal en de uitgestrektheid
van de taal deed me versteld staan.’ – T Kira Madden, auteur van Long Live the Tribe
of Fatherless Girls

Duet

se onderzoeker aan het Centrum voor Joodse Geschiedenis in
Manhattan. Samen beginnen ze aan een nieuw avontuur. Ilse
vaart met haar partner in een oude woonboot met de naam

rence, Italië, met een proefschrift over Joseph Roth.

Duet op de Hudson, met als eindbestemming de haven van

Ze woonde lange tijd in de Verenigde Staten, waar ze

New York. En ze is zwanger van hun kind. Ze zou op een roze

werkte aan de Universiteit van Harvard en het Centrum

wolk moeten zitten, maar overgeleverd aan de wetten van

voor Joodse Geschiedenis in New York en onderzoek

het water en de realiteit van de gammele woonboot met haar

deed naar Hongaars-Joodse verhalen over thuishoren,

bevroren leidingen, blijkt de werkelijkheid grimmiger. Ilses

anti-Joods geweld en emigratie in het interbellum.

partner raakt steeds meer geobsedeerd door extreemrechtse

Haar nomadisch bestaan bracht haar naar Boedapest,

samenzweringstheorieën die rondgaan op het internet en in

Jeruzalem, Londen, Oslo, Florence, en Jena. Nu woont

de media. Met het groeien van haar buik groeit bij hem ook

ze in Amsterdam, samen met haar dochter, en doceert

zijn angst voor een duistere wereldheerschappij, en ontstaat

Genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Duet is haar

er in die kleine boot een onoverbrugbare kloof.

debuut. Je kunt haar vinden via @ilsejosepha (Instagram en Twitter) en op www.ilsejosephalazaroms.com.

Hoe kan iemand zich staande houden en een kind opvoeden in een wereld die steeds gewelddadiger en onzekerder lijkt te worden? Wat doe je als die buitenwereld je huis

‘Dit boek onderzoekt de interessante kruising tussen relaties, zwangerschap en literatuur, verteld in een stijl vergelijkbaar met Maggie Nelson. Ik genoot van het verhaal,
de toon, de lyriek van de passages en de literaire intelligentie.’ – Lighthouse Writers
Workshop Review
PROMOTIE

• Voor de lezers van Maggie Nelson, Saskia De Coster en Marjolijn van Heemstra
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
• Cossee World Rights
6
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binnenkomt en zijn intrek neemt in de persoon van wie je
houdt?
Op een wervelende, poëtische manier vertelt Lazaroms
het verhaal van een zwangerschap, een relatie, een geboorte.
Om vat te krijgen op de situatie en haar eigen innerlijke demonen zoekt ze haar toevlucht in de werken van auteurs als
Valeria Luiselli en Carmen Maria Machado. Als een levenslijn
wanneer de situatie op het water onhoudbaar wordt. Als een

roman

vlot dat haar uiteindelijk uit de woonboot Duet haalt, weg van

978 90 5936 966 5 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.
ca. € 21,99 | verschijnt september 2021
e-isbn 978 90 5936 967 2 | ca. € 9,99

New York en de Verenigde Staten, en weg van haar partner,

isbn

naar de geheel nieuwe realiteit van eenouderschap.

paperback

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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Bernhard Schlink
Afscheidskleuren

‘Bernard Schlink weet precies hoe hij zijn lezers
moet verleiden.’ – Vrij Nederland

‘Naarmate de tijd vordert, spelen herinneringen in
ons leven een steeds grotere rol. Ik denk dat iedereen dat zo ervaart en voelt. Bij het terugkijken valt
opeens op hoe vaak wij afscheid hebben genomen.
Bevrijdend of pijnlijk, gewenst of onbewust – het
zijn altijd verhalen die later, in de herinnering,
een andere kleur krijgen, rekenschap uitlokken,
meerkleurig worden: iets nieuws begint, iets anders komt ten einde, zonder dat wij dit zelf beseffen.’ – Bernhard Schlink
‘Afscheidskleuren is een verrukkelijk zomerboek,
weemoedig, vol verlangen, soms erotisch getint,
maar altijd met de vraag wat ons beweegt in onze
passies.’ – zdf
‘Hij is terug en komt onmiddellijk binnen op nummer 1 van Der Spiegel-bestsellerlijst.’ – rbb-Radio
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Bernhard Schlink

Bernhard Schlink (Bielefeld, 1944) is emeritus hoogle-

Afscheid kan bedrukkend of bevrijdend zijn, oud zeer be-

© cindy marler

‘Sublieme vertelkunst verslaat alle twijfels. Knap geconstrueerde verhalen met de allure van novelles.’ – nrc Handelsblad over Zomerleugens

raar Rechten aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.
Als schrijver verwierf hij wereldwijd naam en faam
met zijn roman De voorlezer (Cossee 2003), de eerste

Afscheidskleuren

ëindigen of verwachtingsvol iets nieuws aankondigen. Vaak
hebben we niet eens door of iets het begin van een einde was
of het begin van iets onverwachts. Alleen in de herinnering

buitenlandse roman die lange tijd op de eerste plaats

krijgt alles kleur en betekenis, het puzzelstuk wordt onder-

stond in de bestsellerlijst van The New York Times en in

deel van een geheel, een gebeurtenis, een biografie.

vierenvijftig talen vertaald is. De verfilming door Step-

In Kunstmatige intelligentie verraadt een wiskundige de

hen Daldry met in de hoofdrollen Kate Winslet en Ralph

vluchtplannen van zijn collega en beste vriend aan de Stasi.

Fiennes is bekroond met een Oscar en een Golden

Maar de verijdelde vlucht leidt voor de vriend tot een geluk-

Globe. Van Schlink verschenen verder de romans De

kig huwelijk, dat hem in het Westen nooit gegeven zou zijn.

thuiskomst (2006) en Het eerste weekend (2008, ver-

Was het schandelijke verraad zo bezien niet in werkelijkheid

filmd in 2014), de opvallend succesvolle verhalenbun-

een vriendendienst? En laat het resultaat (geluk) de morele

dels De liefdesval (2000) en Zomerleugens (2010), de

maatstaf (verraad) niet in een onverwacht ander licht zien?

romancyclus De oude zonden (2005), in 2014 de roman

Net als de andere acht verhalen is ook Kunstmatige intelli-

De vrouw op de trap en in 2018 weer een internationale

gentie een kleine thriller over de eeuwenoude kwesties van

bestseller, de roman Olga (2018).

liefde, vriendschap en trouw, waar wij met alleen de moraal
niet verder komen.
In Na de opera volgen wij twee klasgenoten die elkaar in
de operapauze na dertig jaar en een abrupt beëindigde vriendschap voor de eerste keer weer terugzien. Misschien kunnen
wij, suggereert de vrouw, de fout van toen weer goedmaken,
en blijf je vannacht bij mij? Deze onverwachte nabijheid leidt
in dit meesterlijke liefdesverhaal tot een verpletterend dubbelzinnig inzicht.

PROMOTIE

Net als in zijn veelgeprezen verhalenbundel Zomerleu-

• Auteursbezoek aan Nederland
• Veel persaandacht voor deze wereldauteur
• Grote advertentiecampagne
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers en posters
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oorspronkelijke titel abschiedsfarben
vertaald door kees wallis

gens gaat het Schlink om de vaak onopgemerkte gebeurtenis-

978 90 5936 968 9 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 272 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt juni 2021
e-isbn 978 90 5936 969 6 | ca. € 9,99

sen die een leven veranderen, verwoesten of juist vleugels

isbn

geven, om gemiste kansen, een verdrongen verleden, om

paperback met flappen

vertrouwen en verraad: alleen wie zonder zonde is, werpe de
eerste steen.

Ook verkrijgbaar
als e-book
isbn
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verhalen

978 90 5936 801 9

isbn

978 90 5936 803 3
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Jan van Mersbergen
Een goede moeder
‘Alles in Een goede moeder raakt je en alles is raak: de
onmacht, de wanhoop, het verdriet, het mededogen.
IJzersterk.’ – Femke van der Laan
‘Kintsugi is de Japanse kunst van het helen. Met vloeibaar goud wordt niet alleen een gebroken vaas gelijmd,
de littekens die het verhaal vertellen worden zichtbaar
in een nieuwe schoonheid. Van Mersbergen heeft iets
genomen wat gebroken is, en met woorden zichtbaar
gemaakt.’ – Alex Boogers
‘Dit is mijn meest persoonlijke boek. De drie
eenvoudige woorden waaruit de titel bestaat zijn precies wat ik de hoofdpersoon van dit verhaal wil laten
weten. Dit is een standbeeld voor iemand die moeite
heeft rechtop te blijven staan.’ – Jan van Mersbergen

12
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Jan van Mersbergen

Jan van Mersbergen (Gorinchem, 1971) debuteerde in

In beslag genomen door een mysterieuze ziekte verliest een

© irwan droog

‘Van Mersbergen is een bijzondere schrijver: hij kan als geen ander de lezer volledig
meenemen in iemands gedachtegangen.’ – De Standaard

2001 met de roman De grasbijter, waarmee hij genomineerd werd voor de Debutanten Prijs. Bij Uitgeverij Cossee verschenen ook De macht over het stuur (2003), De

Een goede moeder

charmante actrice de grip op haar huwelijk, op haar dochter
van elf en op haar leven. Haar bruisende bestaan in Amsterdam wordt steeds stiller; eerst voelt ze zich nog vertrouwd in

hemelrat (2005), Morgen zijn we in Pamplona (2007)

haar eigen wijk, dan nog in de paar straten rondom haar huis,

en Zo begint het (2009). Met zijn roman Naar de over-

en uiteindelijk zoekt ze enkel haar toevlucht tot de matras

kant van de nacht (2011) brak hij door bij het grotere

dat voor de schouw in haar woonkamer ligt. Voor de buiten-

publiek, won hij de bng Nieuwe Literatuurprijs en werd

wereld wordt ze volledig onbereikbaar. Zelf overschat ze haar

hij genomineerd voor de

Literatuurprijs, de Gou-

toestand en mogelijkheden, is jaloers op haar gezonde ex-

den Uil en de Libris Literatuur Prijs. De in 2014 ver-

echtgenoot en woedend op wat hij voor haar doet. De situatie

schenen roman De laatste ontsnapping werd bekroond

verslechtert dermate dat ze haar dochter slechts eens in de

met de prestigieuze F. Bordewijkprijs. Zijn roman De

week een uur onder toezicht mag zien.

ako

ruiter kwam uit in 2016. In maart 2019 verscheen De
onverwachte rijkdom van Altena, waarmee hij de

Elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

nrc

Een goede moeder beschrijft de dynamiek in zo’n gezin, de

Lezersprijs won. Zijn werk is vertaald in het Engels,

ontwikkelingen binnen een huwelijk en de ups en downs van

Frans, Spaans, Duits en Turks.

ouderschap. Aan de hand van WhatsAppberichten, spraakmemo’s en medische dossiers creëert Van Mersbergen een
schrijnend beeld van het zorgsysteem in Nederland en de
angst daar een kind aan te verliezen. Met een scherp oog voor

‘Een goede moeder is een intense ode aan een vrouw uit duizend stukjes.’ – Carly Wijs

de psyche schetst hij de ervaring van het verlies van stabiliteit binnen een familie.

Een goede moeder is een dubbelzinnige liefdesverklaring
aan een huwelijk en een schets van alle vormen die onmacht,
loyaliteit en verraad kunnen aannemen. Ouders, kinderen en

PROMOTIE

instanties draaien om elkaar heen om mogelijk te maken wat

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op podia
• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Perfect leesclubboek
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers en posters
• Cossee World Rights
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deze vrouw vertwijfeld wenst: een goede moeder te zijn.

978 90 5936 970 2 | nur 301
| 12,5 x 20 cm | ca. 260 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt augustus 2021
e-isbn 978 90 5936 971 9 | ca. € 9,99
isbn

paperback

Ook verkrijgbaar
als e-book
isbn
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978 90 5936 840 8
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Dato Turashvili
Het dubbelleven van
Melenti Maschoelia

‘Een zeer geslaagde roman over
de Georgische vliegtuigkaping
van 1983, vol indrukwekkende
personages en aangrijpende
scènes.’ – Michel Krielaars over
Weg uit de ussr in nrc Handelsblad ****

16
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‘Toen ik zeven was, vertelde mijn moeder me het
verhaal van mijn grootvader die tegen de nazi’s
had gevochten. Mijn vader had een heel andere lezing: mijn grootvader zou niet hebben gevochten
tegen de nazi’s, maar tegen de Sovjets die Georgië
bezetten.
Later vroeg ik aan mijn oma wie van de twee
de waarheid sprak. Ze keek me glimlachend aan
en zei: “Je ouders hebben allebei ongelijk, je opa
vocht tegen Hitler noch Stalin. Hij zat gedurende de oorlog ondergedoken bij zijn liefje
in Nederland. Als ik overlijd, zorg dan dat ik
niet bij die schoft wordt begraven!”
Het dubbelleven van Melenti Maschoelia is een
zoektocht naar de ware geschiedenis van mijn
land en van mijn familie.’ – Dato Turashvili

UITGEVERIJ COSSEE
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Dato Turashvili

Dato Turashvili (Tbilisi, 1966) publiceert toneelstuk-

De Georgische schrijver Dato Turashvili reist af naar Amster-

ken, reisberichten, verhalen, filmscripts en romans. Hij
was een van de leiders van het Georgische studentenprotest in 1989, waarover hij schreef in zijn eerste romans. Hij won tweemaal de Georgische Saba-prijs voor

© privécollectie

‘Weg uit de ussr: een verbod op spijkerbroeken, popmuziek in het geheim en een hopeloos mislukte vliegtuigkaping. Turashvili maakt er een tragikomisch meesterwerk
van.’ – Chris Keulemans

Het dubbelleven van Melenti Maschoelia

dam om een taboe in zijn familiegeschiedenis te onderzoeken. Zijn grootvader Melenti, die in de Tweede Wereldoorlog
door Stalin naar het front was gestuurd en in 1944 door de
nazi’s werd gevangengenomen, belandde in Amsterdam na-

Literatuur en zijn werk is vertaald in zeven talen. In

dat hij uit het strafkamp was gevlucht. In deze stad – een

Nederland verscheen Weg uit de ussr (Cossee 2013), dat

symbool voor de vrijheid – bouwde hij kortstondig een leven

buitengewoon goed werd ontvangen in de pers. Turash-

op dat hij zou verzwijgen voor zijn familie.

vili’s toneelstuk Jeans Generation, gebaseerd op Weg

uit de

ussr,

Terwijl Dato het Amsterdam van nu verkent, probeert

ging in première in 2001 en is het meest

hij zich voor te stellen hoe zijn grootvader hier 75 jaar ge-

succesvolle toneelstuk in Georgië. Turashvili heeft een

leden leefde, in die smalle straatjes van het constant drukke

veelbekeken boekenprogramma op de Georgische tele-

stadscentrum, gebukt onder de angst van vervolging. Want

visie. Van Het dubbelleven van Melenti Maschoelia is

Melenti wist dat, terwijl hij was ondergedoken, andere

een filmproductie in voorbereiding.

Georgische krijgsgevangenen door de nazi’s naar Texel werden gebracht. Daar vond in het voorjaar van 1945 – Hitler had
al zelfmoord gepleegd – een bloedige opstand van de krijgsgevangenen tegen de nazi’s plaats.
De schrijver zit met verschillende vragen: als zijn grootvader niet bij de opstand betrokken was, waarom werd hij

‘Een tragisch, fascinerend inkijkje in een deel van de geschiedenis dat nauwelijks
bekend is.’ – Maria Vlaar in De Standaard

dan toch naar Siberië verbannen, waardoor hij pas in 1956
thuiskwam? En wat is er waar van de hardnekkige geruchten
dat hij in Amsterdam een nieuwe liefde ontmoette?
En, zo moet Dato toegeven, misschien is historisch onderzoek niet de enige reden voor zijn eigen vertrek naar Ne-

PROMOTIE

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Perfect leesclubboek
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Posters en boekenleggers
18
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derland. Ook híj wordt aangetrokken door een mysterieuze

roman
oorspronkelijke titel schva amsterdami
vertaald door ingrid degraeve

vrouw, een Georgische die hem romantische brieven stuurt
– juist vanaf Texel.

978 90 5936 975 7 | nur 302
| 13,6 x 21,5 cm | ca. 304 blz.
ca. €24,99 | verschijnt juni 2021
e-isbn 978 90 5936 976 4 | ca. €9,99
isbn

paperback

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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Janet Lewis
Het proces van Sören Qvist

‘Historisch drama, voor het eerst vanuit
het slachtoffer verteld.’ – de Volkskrant
over De vrouw van Martin Guerre

‘Deze Deense man Gods, predikant Sören Qvist,
is een van die uitzonderlijke en bijzondere mensen die liever sterft dan ermee te moeten leven dat
ons bestaan in dit universum zin noch betekenis
heeft.’ – Janet Lewis
‘In al deze drie boeken – 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

20
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Janet Lewis

Janet Lewis (1899-1998) was een Amerikaanse schrij-

Een opzienbarende rechtszaak zorgt voor opschudding in een

© jose mercado

‘De vrouw van Martin Guerre stelt het soort vragen die maken dat het verhaal je
ook na lezing niet loslaat.’ – Noordhollands Dagblad ****

ver en dichter. Samen met haar man, de dichter
Yvor Winters, streed zij voor de rechten van inheemsAmerikanen en mensen van kleur. Gedurende meer

Het proces van Sören Qvist

klein gehucht op Jutland. De geliefde dorpspredikant Sören
Qvist moet voor de rechter verschijnen. Hij zou in een opwelling van woede zijn met iedereen ruziënde knecht Niels om

dan zestig jaar werkte ze in Californië aan een in-

het leven hebben gebracht. Niemand in het dorp acht deze

drukwekkend oeuvre, bestaande uit poëzie- en verha-

man Gods tot een dergelijk misdrijf in staat, al spreekt alle

lenbundels, romans, libretti en kinderboeken. Een

bewijs tegen hem. De rechter zoekt uit alle macht naar een

serie van drie romans over waargebeurde, beruchte

getuige die de predikant kan vrijpleiten, en zijn familie geeft

Franse rechtszaken in de zeventiende eeuw wordt

hem zelfs de kans om uit de gevangenis te ontsnappen.

gezien als haar meesterwerk. Het proces van Sören

De predikant zelf is ervan overtuigd dat hij de moord niet

Qvist (1947) volgt De vrouw van Martin Guerre (1941)

op zijn geweten heeft, maar wat hem vooral parten speelt,

en is het middendeel van de reeks. Tegen de ach-

is het geloof dat God hem schuldig acht en hem niet meer

tergrond van de bijzondere rechtszaken, stelt Lewis

in bescherming neemt: God, mijn God, waarom heeft U mij

morele vragen over verantwoordelijkheid, liefde en

verlaten?

geloof.

Wat brengt een mens ertoe om zijn morele integriteit en
zijn geloof te verkiezen boven zijn eigen leven? In deze roman, gebaseerd op een legendarische rechtszaak uit 1625, onderzoekt Janet Lewis de mysterieuze redenen waarom Sören
Qvist zijn vonnis met een bijna serene rust accepteerde.

‘Een van de beste romans die ooit in het Engels zijn geschreven.’ – Vikram Seth
‘Prachtige roman.’ – Trouw

‘Janet Lewis’ roman is een loepzuivere tragedie van 176 pagina’s, geschreven in tijdloos proza.’ – vpro Gids over De vrouw van
Martin Guerre

PROMOTIE

vertaald door paul van der lecq
met het originele nawoord van kevin haworth

978 90 5936 977 1 | nur 302
| 12,5 x 20 cm | ca. 304 blz.
ca. €24,99 | verschijnt juli 2021
e-isbn 978 90 5936 978 8 | ca. €9,99
gebonden

Ook verkrijgbaar
als e-book
isbn
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oorspronkelijke titel the trial of sören quist

isbn

• Perfect leesclubboek
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers
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978 90 5936 965 8
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Eva Meijer

Haar vertrouwde gedaante

‘Ik zag haar voor het eerst op een vroege decembermorgen.
We waren in ons vakantiehuis op de Ezelberg en iedereen,
inclusief de ochtend zelf, sliep nog. Ik knipte de lamp aan en
precies op dat moment verscheen ze in het raam, omgeven
door licht, een klein vrouwfiguurtje, perfect in haar eenvoud.
Het was of er een elektrische schok door me heen trok. Ik
vermoedde al langer dat er geesten in dit huis woonden.

© sebastiaan steveniers

Meteen stelde ik mezelf gerust: dit was geen geest, maar een
weerspiegeling van mijn eigen lichaam. Kijk maar, ze had
precies mijn vorm en precies mijn gezicht, ze was alleen veel
kleiner.’
In Haar vertrouwde gedaante raakt de hoofdpersoon in de
ban van degene die ze in de spiegel ziet. Is ze het zelf? Of is
het een vrouw die haar iets wil zeggen over haar bestaan?
In deze novelle staan de verdubbelingen van de werkelijkheid centraal. Onze schermrealiteit, de geesten waar we mee
samenleven, hoe we onszelf in de wereld projecteren. Het is
de vraag wie er precies gek is, de hoofdpersoon of degenen
die het niet zien en gewoon doorleven.
Eva Meijer (Hoorn, 1980) is filosoof en schrijver. Ze
publiceerde bij Uitgeverij Cossee de romans Dagpauw-

oog (2013), Het vogelhuis (2016), Voorwaarts (2018)
en in 2020 een heruitgave van haar debuutroman Het

schuwste dier. Naast fictie schreef ze in 2017 ook het
grensverleggende essay De soldaat was een dolfijn –

‘Mooie zinnen en rake beelden zijn in dit boek op bijna elke pagina te vinden.
Het proza leunt tegen poëzie aan, het dwingt je tot aandachtig lezen.’ – Trouw over
Het schuwste dier
novelle

gebaseerd op het proefschrift waarmee ze de Erasmus

isbn

978 90 5936 833 0

isbn

sche essay over depressie, De grenzen van mijn taal.

PROMOTIE

gebonden

Voor haar oeuvre ontving ze de Halewijnprijs. Het werk

• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Cossee World Rights

van Eva Meijer is vertaald in in o.a. het Frans, Duits,
Engels, Turks, Spaans, Pools, Arabisch, Zweeds en Chinees. In 2021 schrijft ze het essay voor de Maand van
de Filosofie, Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld
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| 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz.
ca. € 15 | verschijnt mei 2021
e-isbn 978 90 5936 973 3 | ca. € 9,99

Dissertatieprijs won – en twee jaar later haar filosofi-

die verdwijnt.

Ook verkrijgbaar
als e-book
UITGEVERIJ COSSEE
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David Grossman

De omhelzing

Vrouwkje Tuinman

Tijdelijk verblijf

In tijden van lockdown is een fysieke omhelzing wellicht

Voor de derde keer publiceren het Prins Bernhard Cultuur-

niet altijd mogelijk. Daarom is dit het uitgelezen moment

fonds Noord-Brabant en Stichting Tilt, ditmaal in samenwer-

voor de herdruk van David Grossmans De omhelzing.

king met Uitgeverij Cossee, het Brabants Boek Present.

Dit beeldverhaal laat iets heel bijzonders zien. Op een beel-

Een Brabantse industriestad maakt na de oorlog een onge-

dende, tedere en subtiele manier vertelt Grossman ons iets

kende groei door. De plaats biedt werk, woningen en vermaak

over het bestaan wat we allemaal weleens gevoeld hebben,

aan iedereen. Een jonge weduwe bouwt er eind jaren vijftig

maar nooit zo precies onder woorden kunnen brengen. Het

aan een toekomst voor haar kinderen. Onder haar leiding

is een verhaal voor jong en oud, dat je laat begrijpen dat ieder

groeit een smoezelig pension uit tot een plek waar gasten uit

mens uniek is, maar niet alleen.

de internationale variété-wereld graag verblijven. Maar hoe
hard ze ook werkt, ze kan niet verhoeden dat haar gezin iets

David Grossman (Jeruzalem, 1954) brak internationaal door

vreselijks overkomt.

met zijn roman Zie: liefde (1990). Zijn werk omvat behalve

In Tijdelijk verblijf schetst Vrouwkje Tuinman hoe een

essays, kinderboeken en een toneelstuk voornamelijk ro-

moeder en kinderen slag na slag pogen te overleven door

mans. Zijn laatste roman, Het leven speelt met mij (2020),

plichtsbesef en het geloof dat het, in deze ‘stad van de toe-

is eveneens een internationaal succes.

komst’, geen zin heeft nog over het verleden te praten.
Vrouwkje Tuinman ontving vorig jaar de Grote Poëzieprijs
2020 voor haar bundel Lijfrente. In 2016 publiceerde ze de
intrigerende roman Afscheidstournee over het leven na de
dood van de wereldberoemde vioolvirtuoos Nicolò Paganini.

exclusief voor de brabantse boekhandel
van

4 september t/m 3 oktober kunnen

boekhandels het present gratis aanbieden

beeldverhaal

bij besteding van

€ 12,50

978 90 5936 979 5 | nur 301
| 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz.
verschijnt september 2021

oorspronkelijke titel hibuk

isbn

vertaald door edward van de vendel

paperback met flappen

978 90 5936 331 1 | nur 302
| 15 x 20 cm | 36 blz.
ca. € 15 | verschijnt mei 2021

nb dit is een eenmalige uitgave. de exemplaren

isbn

gebonden

worden onder de deelnemende boekhandelaren
verdeeld.

Ook verkrijgbaar
als e-book
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M E I NAT U UR M AAND

Len Howard
Vogels als huisgenoten

Eva Meijer
Het vogelhuis

Vierde druk!

Zevende druk!

‘De liefdevolle en eigenzinnige manier waarop de
Engelse amateurvogelonderzoeker Len Howard de
koolmezen in haar tuin beschrijft, doet je, net als zij,
verliefd worden op vogels. Howard legt een prachtige,
rijke en gevoelige vogelwereld bloot.’ – Algemeen
Dagblad *****

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

isbn

978 90 5936 919 1 | paperback | 312 blz. | € 22,99

isbn

978 90 5936 836 1 | paperback | 288 blz. | € 15,-

ME I NAT UUR M AAND

Stefano Mancuso
De universele rechten van de plant

Pia Pera
Ik heb het de tuin nog niet verteld

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

‘In helder, mooi door dichter Jan van der Haar vertaald proza neemt Pera ons mee in haar twijfel, haar
analyse, haar blik op haar tuin, haar relatie tot vrienden, ouders, en haar tuinman Giulio.’ – Trouw

isbn

978 90 5936 927 6 | paperback met flappen

isbn

978 90 5936 843 9 | paperback | 256 blz. | € 21,99

136 blz. | € 17,50
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Verschijningskalender

Uitgeverij Cossee Bestellijst Zomer 2021

John Berger – Waarom naar dieren kijken
Britta Böhler – De juiste houding
Jennifer Nansubuga Makumbi – De eerste vrouw
Khalid Mourigh – De gast uit het Rifgebergte
Yoko Ogawa – De geheugenpolitie
Lot Vekemans – De verdwenene

Boekhandel:				Plaats:

Heike B. Görtemaker – Hitlers hofhouding
Kathy Page – Al onze jaren
David Grossman – De omhelzing
Alexander Kluge – Lente met witte vlaggen. April 1945
Eva Meijer – Haar vertrouwde gedaante
Mieke Tillema – Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende
						
Bernhard Schlink – Afscheidskleuren
Dato Turashvili – Het dubbelleven van Melenti Maschoelia
Janet Lewis – Het proces van Sören Qvist
Jan van Mersbergen – Een goede moeder
De literaire kattenkalender 2022
Evi Aarens – Disoriëntaties
Ilse Lazaroms – Duet
Marco Missiroli – Trouw		
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De onverwachte rijkdom van Altena

Jan van Mersbergen

______		

€ 22,99

_____

9789059369757

Het dubbelleven van Melenti Maschoelia Dato Turashvili

______		

€ 24,99

_____

9789059369771

Het proces van Sören Qvist

Janet Lewis		

______		

€ 24,99
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