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Ananda Serné

Nachtbloeiers
Erasmusprijs 2022 toegekend aan David Grossman
De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2022 toegekend aan de Israëlische schrijver David
Grossman. ‘Verbinders in een verdeelde wereld’ is het thema van de prijs dit jaar. Volgens de jury is dit thema op geen ander zo van toepassing als op David Grossman. De Erasmusprijs bestaat uit een geldbedrag van
€ 150.000. De prijs zal in het najaar van 2022 worden uitgereikt in het Koninklijk Paleis op de Dam door koning
Willem-Alexander. Daaromheen is een feestelijk programma gepland.

Pas wanneer iets er niet meer is, wordt het op
waarde geschat. Dat slaat op mensen, maar met
iets alledaags als slaap is dat net zo. Hoe minder
we slapen, hoe meer we eraan denken.

Uit het juryrapport: ‘Het schrijverschap van David Grossman legt verbinding tussen het persoonlijke en het
universele. Grossman is net als Erasmus een ware humanist: hij laat ons de mens zien, naakt en feilbaar, even
goddelijk als monsterlijk. Het werk van Grossman verandert de lezer: de vergevende blik waarmee hij zijn personages beziet straalt ook op ons af.’
Zie voor meer informatie www.erasmusprijs.org en www.cossee.com
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Ananda Serné – Nachtbloeiers
Nederlands debuut

Een fascinerend debuut over een jonge vrouw op zoek naar
verbinding, naar een thuis en naar een goede nachtrust

© Irwan Droog

ANANDA SERNÉ (1988, Rotterdam) is een
Nederlands beeldend kunstenaar en schrijver. Ze bracht haar jeugd door op het vrachtschip van haar ouders op de waterwegen van
Europa, en tegenwoordig is ze gevestigd in
Noorwegen. Haar korte verhalen werden gepubliceerd op onder andere De Fusie en De
Internet Gids.

Eliza is gestrand in Stavanger en doet voor het Instituut
voor Slapeloosheid onderzoek naar de samenhang tussen insomnia en partnerkeuze. Als haar Noorse vriend
Andreas hun relatie verbreekt, vraagt Eliza zich af wat
ze nog in Noorwegen te zoeken heeft. Al haar vrienden kent ze via Andreas, en met haar onderzoek loopt
ze vast. En dan die nachten, kon ze ooit maar een oog
dichtdoen…
In een slapeloze roes gaat Eliza op zoek naar een
veilige haven, naar een persoon bij wie en een plek waar
ze zich wél thuis voelt. Het brengt haar van Noorwegen
naar Taiwan en terug. Overal waar ze komt merkt ze dat
slapeloosheid de gemoederen bezighoudt: de een houdt
een slaapdagboek bij, de ander zweert bij slaapdruppels. Elders ontwikkelt men straatlantaarns die daglicht nabootsen om de slapelozen tegemoet te komen.
De ergste probleemgevallen worden zelfs van de straat
geplukt door slaapwachters, en vervolgens opgenomen
in speciale sluimerklinieken.
In haar onstuimige romandebuut brengt Ananda
Serné haar lezers in een ijldroom; wat is de realiteit
en waar houdt die op? Nachtbloeiers is een fascinerende meditatie over de samenhang tussen natuur en de
mens, tussen slaap en droom, tussen verankering en
vrijheid.

Roman
isBN 978 94 6452 018 7 | Nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 160 blz.
ca. € 22,99
verschijnt SEPTEMBER 2022
e-isBN 978 94 6452 019 4 | ca. € 12,99

9 789464 520187

www.anandaserne.nl

Voor de lezers van Yoko Ogawa en Bregje Hofstede
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Voornaam Achternaam

Lore Segal – Haar eerste Amerikaan
Vertaald door Paul Syrier

‘In één ruk uitgelezen. Haar roman is een omgekeerde Henry James: het is de
verﬁjnde Amerikaan die een Europeaan inwijdt.’ – ArNoN gruNBerg

© Ellen Dubin Photography

LORE SEGAL (Wenen, 1928) groeide op in Wenen, in
een gegoede Joodse familie. Op tienjarige leeftijd zat
ze in het eerste kindertransport naar Engeland. Op
haar elfde verjaardag volgden haar ouders. Segal studeerde Engelse Literatuur en emigreerde jaren later
met haar moeder naar de Verenigde Staten. Ze is vertaler,
docent en auteur van romans, korte verhalen en kinderboeken. Haar autobiograﬁsche roman Other People’s
Houses verschijnt in 2023 bij Uitgeverij Cossee.

6

Zij, Ilka Weissnix: Joods, Oostenrijks, jong, vluchteling
uit Hitlers Europa, nieuweling, overlevende. Hij, Carter
Bayoux: Zwart, Amerikaans, zeer intelligent, van middelbare leeftijd, levensgenieter, cynisch. Naamplaatjes,
labels, categorieën. Welke deﬁnieert ons het meest? En
welke moet als eerst genoemd worden?
Na jaren te hebben rondgezworven zonder thuis of
familie is ze vastbesloten beide te vinden. Ergens in een
stofﬁge bar midden in de VS ontmoet ze Carter Bayoux,
haar eerste Amerikaan, achter zijn zoveelste glaasje. Ze
belanden in New York, wat niet het ‘echte Amerika’ is,
maar dé plek voor mensen die wegrennen van hun vernederingen.
Voor Ilka is hij een voorbeeld van de waarden en
culturen van het naoorlogse Amerika. Om haar nieuwe
land en haar nieuwe liefde te begrijpen, stort ze zich
in de duizelingwekkende wereld van Carter. Maar zijn
demonen zijn altijd aanwezig en al snel wordt Ilka verscheurd tussen het redden van hem of van haar eigen
toekomst.
Snel, gevat, en origineel; Haar eerste Amerikaan is
het verhaal van een immigrantenervaring in een land
van eindeloze mogelijkheden en van een hartstochtelijke relatie.

Roman
Oorspronkelijke titel Her First American
isBN 978 94 6452 020 0 | Nur 302
paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt MEI 2022
9 789464 520200
e-isBN 978 94 6452 021 7 | ca. € 12,99

‘Segal heeft haar unieke stem aangescherpt: wrang, geestig en moreel betrokken.
Haar thema’s zijn groot – geheugen, genocide, vluchtelingen, ras – maar haar
benadering is verﬁjnd.’ – tHe PAris revieW
uitgeverij cossee
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Ayelet Gundar-Goshen

Waar de wolf loert
‘Het heeft me altijd gefascineerd:
de dingen die we niet willen
zien en de leugens die we
aan onszelf vertellen,
hoe we zijn en waartoe we in staat zijn.’
– Ayelet GundarGoshen
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© Philippe Matsas

Ayelet Gundar-Goshen – Waar de wolf loert
Vertaald door Sylvie Hoyinck

‘Een zeer geslaagde roman met complexe personages en
een fascinerende setting.’ – isrAeL toDAY
Lilach Schuster heeft alles: een huis met zwembad in
het hart van Silicon Valley, een slimme echtgenoot en
het gevoel gearriveerd te zijn in een land waar je – anders dan thuis in Israël – niet voortdurend aan gevaar
denkt, op je hoede moet zijn of je moet verantwoorden
tegenover familie en vrienden.
Als op een dag een islamitische klasgenoot van haar
zoon Adam op een feestje dood in elkaar zakt, ruikt zij
het gevaar, maar weet niet van welke kant het komt. En
dan is het er weer, het gevoel een buitenstaander te zijn.
Hoe meer ze over de dood van de klasgenoot te weten
komt, des te groter wordt haar ongemak. Adam blijft
opvallend zwijgzaam en blijkt meer te weten dan hij
toegeeft.
Ayelet Gundar-Goshens nieuwe boek, in Israël net
verschenen en meteen op 1 op de bestsellerlijst, is net
als Leugenaar een psychologisch gerafﬁneerde roman;
een boek over de lange schaduwen van onze afkomst
en het feit dat vaak diegenen die wij denken het beste
te kennen, het grootste raadsel voor ons blijven: onze
kinderen.

AYELET GUNDAR-GOSHEN (Tel Aviv, 1982) heeft
ﬁlmscripts, tv-programma’s en vier romans op haar
naam staan en werkt als klinisch psycholoog. Haar romandebuut Eén nacht, Markovitsj werd bekroond met
de prijs voor het beste Israëlische romandebuut. Haar
tweede roman Leeuwen wekken (2018) verscheen in
veertien talen. Haar roman Leugenaar (Cossee 2019)
werd net als Waar de wolf loert meteen een internationale bestseller. Een auteursbezoek in België en Nederland staat voor het najaar gepland.
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Roman
Oorspronkelijke titel Relocation
isBN 978 94 6452 022 4 | Nur 302
gebonden | 13,6 x 21,5 cm | ca. 320 blz.
ca. € 24,99 | verschijnt AUGUSTUS 2022
9 789464 520224
e-isBN 978 94 6452 023 1 | ca. € 12,99

‘De Israëlische Ayelet Gundar-Goshen heeft geen wijsgerige bespiegelingen nodig
om je aan het denken te zetten. In een droge, ironische stijl doet ze haar lezers
versteld staan.’ – De voLKsKrANt ✶✶✶✶✶ over Leugenaar
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‘De boeken van Bea Vianen zijn zo vaak
gelezen omdat de literaire kracht ervan
ontegenzeglijk groot is en omdat Bea Vianen zo zuiver het perspectief van een kritische generatie van Surinamers weet te
verwoorden.’ – De WAre tijD, suriNAMe
‘Het is een gelukkige keuze dit beklemmende maar tegelijk ook vitale boek opnieuw uit te geven. Niet alleen omdat de
Nederlandse literatuurgeschiedenis niet
zo veel geslaagde coming of age-romans
van vrouwelijke schrijvers kent, maar ook
omdat de zucht naar vrijheid zich hier
voltrekt tegen een koloniale achtergrond.
Hoe vind je vrijheid in een land dat geen
echte vrijheid kent?’ – De groeNe AMsterDAMMer

‘Een belangwekkende coming-of-ageklassieker.’ – Het PArooL
Over dé literaire herontdekking van 2021:
‘Snoeigoed. Compact en zó evocatief. Je
ziet het, je proeft het, je ruikt het, je voelt
het. Het moet voortaan op de Nederlandse
leeslijst.’ – LiDeWijDe PAris iN NieuWsWeeKeND
‘Een schitterende roman, die je – zonder het slot weg te willen geven – met
een klap in het gezicht achterlaat.’ – Nrc
✶✶✶✶✶
‘Een ware taalschat.’ –
tAALstAAt
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Frits sPits iN De

‘Het is een roman die je niet weg kunt
leggen. Een ontzettend goed boek, heel
actueel, je wordt er meteen ingetrokken.
Een Surinaams meesterwerk herontdekt.’
– MicHeL KrieLAArs iN Nrc-PoDcAst tusseN De
regeLs

Bea Vianen

Strafhok

Bea Vianen schreef over de schoonheid en de beklemming van Suriname, en over de gevolgen van het
kolonialisme aldaar. Waar Suriname,
ik ben vertelt over hoe het is om als
vrouw op te groeien in een seksistische maatschappij, richt de auteur
zich in Strafhok op de etnische, culturele en religieuze verdeeldheid in
haar land.

‘Haar nu heruitgegeven debuut is koortsig sensueel en prachtig. Dankzij de heruitgave van deze sensitieve roman worden
niet alleen Vianen en haar werk, maar ook
de gevolgen van ons koloniaal verleden
aan de vergetelheid onttrokken én – terecht.’ – trouW
13

uitgeverij cossee

Bea Vianen – Strafhok
Herontdekte klassieker

‘Vianen was haar tijd ver vooruit.’ – De voLKsKrANt

In de Gravenstraat in Paramaribo komt een bont gezelschap van mensen samen. Het is het begin van de
jaren zeventig, en de Hindostanen, Javanen, moslims
en Creolen bevolken de straat. Maar in hoeverre leven
zij samen? Zit niet elke bevolkingsgroep in een eigen
strafhok?
Voor die vraag staat de Hindostaanse progressieve
onderwijzer Nohar Gopalraj wanneer hij valt voor de Javaanse verpleegster Roebia. Iedereen weet ook wel dat
een relatie tussen mensen uit verschillende strafhokken geen enkele kans van slagen heeft. En dan is er nog
Gopalraj’s boezemvriend Raymond van de Berg, die is
teruggekeerd uit Wageningen omdat hij daar niet kon
aarden. Terug in Suriname staat hij voor een nieuw intern conﬂict: hoe kan hij uitkomen voor zijn homoseksuele gevoelens? Ook hij is gedoemd tot een strafhok,
helemaal alleen.
Als er een moord wordt gepleegd op een bestuursopzichter wordt de ooit rustige Gravenstraat het toneel
van een grote volksopstand waarin mensen uit de verschillende strafhokken elkaar naar het leven staan, met
verstrekkende gevolgen.

© Privécollectie

BEA VIANEN (Paramaribo, 1935 – 2019) was de
meest gelezen auteur van Suriname in de jaren zeventig en tachtig. Haar romans Sarnami, hai (1969)
en Strafhok (1970) zijn klassiekers, behorend tot de
belangrijkste boeken van het land. Met de heruitgave van Sarnami, hai als Suriname, ik ben in 2021 bereikte het boek een groot nieuw lezerspubliek. Het
boek wordt vertaald in het Engels en Duits.
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Roman
isBN 978 94 6452 024 8 | Nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt SEPTEMBER 2022
e-isBN 978 94 6452 025 5 | ca. € 12,99
9 789464 520248
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Eva Meijer – Verwar het niet met afwezigheid
Over politieke stiltes

‘Een dapper, origineel, grensverleggend en bijzonder goed
en toegankelijk geschreven essay.’
– trouW ✶✶✶✶✶ over De soLDAAt WAs eeN DoLFijN

© Sebastiaan Steveniers

EVA MEIJER (Hoorn, 1980) is ﬁlosoof en schrijver.
Ze schreef zes romans, waaronder de internationale
bestseller Het vogelhuis (2016) en recent Zee Nu. Als
essayist maakte Eva Meijer naam met haar grensverleggende essays De soldaat was een dolﬁjn (2017) en
De grenzen van mijn taal (2019). Haar werk wordt in
meer dan twintig landen in vertaling uitgebracht.

Taal staat in de politiek centraal: in de Tweede Kamer,
op social media en in het publieke debat wordt met
woorden gestreden. Ook in de ﬁlosoﬁe wordt taal steeds
met politiek verbonden. Maar wie in staat is tot spreken
staat nooit vast: in Black Lives Matter, #MeToo en klimaatmarsen eisen mensen die van oudsher tot zwijgen
werden gebracht hun stem op. Stilte kan onderdrukken
– soms wordt mensen (en andere dieren) letterlijk hun
taal afgenomen, soms ﬁguurlijk. Spreek, zegt de dichter Audre Lorde terecht, je stilte zal je niet beschermen.
Maar stilte heeft ook een andere kant: het kan
een manier van verzet zijn, een schuilplaats, of deel
van een gesprek in de vorm van luisteren en zwijgen. In een wereld waarin steeds harder geschreeuwd
wordt moeten we leren af en toe ook stil te zijn.
Om de rol van stilte te verkennen en de contouren
te schetsen voor nieuwe politieke omgangsvormen,
brengt Eva Meijer in Verwar het niet met afwezigheid.
Over politieke stiltes de verschillende soorten politieke
stiltes in kaart. Zij markeert daarbij ook genuanceerd
én met empathie de morele dilemma’s, die in het verhitte (social) mediadebat nauwelijks meer ter sprake
komen.

Non-ﬁctie
isBN 978 94 6452 026 2 | Nur 320
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 96 blz.
ca. € 17,99 | verschijnt SEPTEMBER 2022
9 789464 520262
e-isBN 978 94 6452 027 9 | ca. € 12,99

www.evameijer.nl
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Christophe Boltanski – De levens van Jacob
Vertaald door Prescilla van Zoest

‘Boltanski munt uit in koortsachtige, detailrijke tableaus.’
– De MorgeN
369. Dat is het aantal zelfportretten dat Jacob B’chiri
tussen 1973 en 1974 maakte en achterliet in een fotoalbum. Waarom iemand zoveel selﬁes avant la lettre
zou maken is een raadsel. En waarom zou diegene
bovendien zijn best doen er op elke foto anders uit te
zien: soms lachend, dan weer boos, eerst met een hipsterbaard, daarna strak geschoren en in uniform. Misschien is het een ijdel grapje. Of is het toch de sleutel
tot een mysterie?
Het fotoalbum wordt opgepikt van een vlooienmarkt
en belandt in de handen van Christophe Boltanski. De
schrijver raakt geobsedeerd door deze man met honderd
verschillende gezichten. Was hij een narcist, acteur,
Mossad-spion? In een zoektocht naar een antwoord op
deze vraag volgen we Boltanski van Parijs naar een eiland voor de kust van Tunesië, naar Israël en vervolgens
terug naar Parijs.
Langzaam maar zeker worden B’chiri’s verschillende
levens gereconstrueerd, levens van vrijheid en dromen,
van oorlog en eenzaamheid. Boltanski laat ons verbluft
achter met de vraag wat een individu tot zichzelf maakt,
en in hoeverre we de ander en onszelf kunnen doorgronden.

© Julien Falsimagne

CHRISTOPHE BOLTANSKI (BoulogneBillancourt, 1962) was journalist in het
Midden-Oosten. Als romancier publiceerde hij De schuilplaats (Cossee 2017) en De
voyeur (Cossee 2019). Hij won de prestigieuze Prix Femina, de prix des prix littéraires en de Prix Club de Lecture Français. De
levens van Jacob is zijn derde roman.

Roman
Oorspronkelijke titel Les vies de Jacob
isBN 978 94 6452 028 6 | Nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 192 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt AUGUSTUS 2022
9 789464 520286
e-isBN 978 94 6452 029 3 | ca. € 12,99

‘Wie zijn wij, in de grote maalstroom van veranderende identiteiten – om die vraag
draait zijn werk. In het voetspoor van Perec, van Modiano en van Sebald schrijft
Boltanski tegen het vergeten.’ – Margot Dijkgraaf over De schuilplaats
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Mary Gaitskill – Dit is lust
Vertaald door Ineke van den Elskamp

‘De woede en complexiteit van #MeToo worden meesterlijk
gedestilleerd tot dit relaas van een ingewikkelde vriendschap.’ – THE GUARDIAN

© Derek Chapton

MARY GAITSKILL (Lexington, 1954) is een
Amerikaanse romanschrijver, essayist en schrijver van korte verhalen. Haar oeuvre bevat o.a.
de verhalenbundel Bad Behaviour (1988), haar
geroemde debuut waarmee ze direct de toon
zette als scherpzinnige criticus van haar tijd,
schrijvend over seks, sadomasochisme, liefde
en alle nuances daartussenin. Haar verhalen
en essays zijn verschenen in The New Yorker,
Harper’s Bazaar en Granta, naast vele andere
tijdschriften.
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Quin en Margot, ruim twintig jaar bevriend, zijn beiden getrouwd en zeer succesvol binnen de New Yorkse
uitgeverswereld. Hun jarenlange, innige vriendschap is
gebaseerd op wederzijdse behoeften en een ondeﬁnieerbare spanning tussen de twee.
De ﬂamboyante Quin houdt van ﬂirten en ongepaste grappen. Margot, vanaf het begin duidelijk over de
grenzen van hun vriendschap, vermaant hem graag,
maar wanneer ze niet boos op hem is, is ze dol op hem.
Wanneer ze niet beledigd is, is ze nieuwsgierig. Soms is
ze al deze dingen tegelijkertijd.
Als Quin wordt beschuldigd van herhaaldelijk
grensoverschrijdend gedrag op zijn werk raakt hij in de
problemen. De gebeurtenissen zetten Margot ertoe aan
om te werken aan een dieper begrip van haar vriend, de
schade die hij mogelijk heeft veroorzaakt en de loyaliteit die hij verdient. Is zijn gedrag onvergeeﬂijk? En wie
heeft het recht hem te vergeven?
Dit is lust kijkt onbevooroordeeld naar de moeilijke
debatten van ons huidige tijdperk. Het verwerpt morele
zekerheden en doet op die manier eer aan de kern van
alle menselijke relaties. Door de stemmen en standpunten van Quin en Margot af te wisselen, creëert Gaitskill
een genuanceerde tragikomedie, een die haar personages als complete personen toont: ze zijn zowel kwetsend
als kwetsbaar, razendmakend als ontroerend, en altijd
zeer herkenbaar.

Roman
Oorspronkelijke titel This is Pleasure
isBN 978 94 6452 030 9 | Nur 302
paperback met ﬂappen | 12,5 x 20 cm
ca. 96 blz. | ca. € 19,99
verschijnt JUNI 2022
e-isBN 978 94 6452 031 6 | ca. € 12,99

9 789464 520309

‘Mary Gaitskill schrijft prachtig over isolement, slechte motieven, heimelijke
verlangens.’ – tHe NeW YorK tiMes
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Michael Ignatieff – Reis naar het ongerijmde
Vertaald door Eric van Domburg Scipio

‘Michael Ignatieff, een van de meest prominente intellectuelen ter
wereld, schreef een boek over datgene wat we nu misschien wel het
meest nodig hebben.’ – MAAiKe scHooN, BuiteNHoF, over troost
‘Weet je waarom ik zo blij ben? Omdat moeder me herkende. Ze herkent me nog. Ik ben vijftig jaar en wat
vind ik het allerbelangrijkste, wat geeft me uiteindelijk
het gevoel dat ik besta? Het feit dat een oude vrouw in
een verpleeghuis nog steeds weet wie ik ben.’ Dit zegt
de ene broer, de medicus, tegen de andere broer, de ﬁlosoof, die beiden net hun vader hebben verloren en hun
moeder naar het verpleeghuis hebben gebracht. Weerloos zijn ze tegenover de gedachte dat ze bijna wees zijn.
Of dat gevoelsmatig al zijn, want hun moeder raakt
langzaam haar geheugen kwijt.
In Reis naar het ongerijmde vertelt Michael Ignatieff het verhaal van de aftakeling van zijn levenslustige, creatieve moeder, die ten prooi valt aan Alzheimer.
Met observaties over herinneringen, familiebanden en
liefde illustreert hij, net als in Troost, op herkenbare en
gerafﬁneerde wijze hoe mensen met tegenslag en verlies omgaan.

© Martin Waalboer

MICHAEL GRANT IGNATIEFF (Toronto, 1947)
is essayist, romanschrijver en voormalig politicus.
Ignatieff schreef o.a. jarenlang voor The Guardian, The New Yorker en The New York Times en
maakte spraakmakende documentaires voor de
BBC. Hij was hoogleraar aan de universiteit van
Harvard, bekleedde de Cleveringaleerstoel aan de
universiteit van Leiden in 2013 en 2014 en doceert
aan de Central European University in Boedapest
en Wenen. In 2019 ontving hij een eredoctoraat
van de universiteit van Maastricht.
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www.michaelignatieff.ca

15.000
exx. verkocht

Roman
Oorspronkelijke titel Scar Tissue
isBN 978 94 6452 032 3 | Nur 302
paperback met ﬂappen | 12,5 x 20 cm
224 blz. | ca. € 24,99
verschijnt MEI 2022
e-isBN 978 94 6452 033 0 | ca. € 12,99

9 789464 520323

‘Als je wanhoopt leert dit boek: je bent niet alleen.’
– De voLKsKrANt op de lijst Beste Boeken van 2021
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Vrouwkje Tuinman – Tijdelijk verblijf
‘Misschien wel het mooiste wat Tuinman te bieden heeft is niet alleen het
historische beeld dat ze schetst, maar het begrip dat ze voor haar personages weet op te brengen. Zoals ze dat ook in haar andere werk doet: bescheiden en raak.’ – trouW
Na de oorlog maakt Eindhoven een ongekende groei door.
De industriestad biedt werk, woningen en vermaak aan
iedereen. Een jonge weduwe bouwt er in de jaren vijftig
aan een toekomst voor haar kinderen. Onder haar leiding
groeit een smoezelig pension uit tot een plek waar gasten uit de internationale variété-wereld graag verblijven.
Maar hoe hard ze ook werkt, ze kan niet verhoeden dat
haar gezin iets vreselijks overkomt.
In Tijdelijk verblijf schetst Vrouwkje Tuinman hoe
een moeder en kinderen slag na slag pogen te overleven
door plichtsbesef en het geloof dat het, in deze ‘stad van
de toekomst’, geen zin heeft nog over het verleden te
praten.

© Luuk Huiskes

VROUWKJE TUINMAN (’s-Hertogenbosch, 1974)
schreef vier romans en zes dichtbundels, en is
daarnaast (muziek)journalist. Ze werd genomineerd voor onder andere de Debutantenprijs en de
Selexyz Debuutprijs, en ontving de Halewijnprijs
voor haar gehele oeuvre. Voor haar dichtbundel
Lijfrente ontving ze de Grote Poëzieprijs 2020.

Roman
isBN 978 94 6452 034 7 | Nur 301
paperback met ﬂappen | 12,5 x 20 cm
96 blz. | ca. € 17,99
verschijnt JUNI 2022
e-isBN 978 94 6452 035 4 | ca. € 12,99

9 789464 520347

‘Een keispannend verhaal. Dit wil ik verﬁlmen!’ – FrANK LAMMers

www.vrouwkje.com
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‘Vaak grappige, soms weemoedige, vrijwel steeds innemende roman.’
– Het PArooL

Nieuwe uitgaven van de romans van Gebrand Bakker in midprice

✶✶✶✶ – NoorDHoLLANDs DAgBLAD
‘Fijne roman, vol geestige personages en
spannende scènes.’ – HuMo
‘De kapperszoon heeft een sterk plot en
speelt met een verhaal in een verhaal.’
– NeDerLANDs DAgBLAD

‘Dat Bakker het romanschrijven nog niet
verleerd is, is een understatement.
Met De kapperszoon schreef hij een onweerstaanbare roman, waarin hij zijn
literaire durf demonstreert en zijn vaste
schrijfhand toont. Zonder pretentie of
poespas, maar met grote trefzekerheid (...)
Dit proza is bescheiden, maar geweldig levendig (...) Bakker toont zich een van onze
beste schrijvers.’
– Nrc ✶✶✶✶✶
‘Er zweeft iets magisch boven de bladzijden. (…) Van een unieke schoonheid.’
– De groeNe AMsterDAMMer
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‘Net als in Boven is het stil weet Bakker
in De kapperszoon een klein leven waarin grote gebeurtenissen uit het verleden
opspelen knap te vangen in simpele situaties, die geen spannende plot nodig hebben om je bij de lurven te grijpen.’
– De voLKsKrANt

Boven is het stil
ISBN 97890 5936 2284
€ 15,- | 12,5 x 20 cm
paperback | 272 blz.

Boven is het stil is een loﬂied op de schoonheid van de natuur, een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en
meertjes, koeien, schapen, twee aardige ezels, en één bonte
kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men
snel in zijn eenzaamheid verdrinken. Daarom is het verhaal
van Helmer, boer tegen wil en dank, ook het verhaal van een
knagende hunkering naar het onbekende.

Juni
ISBN 97890 5936 3373
€ 15,- | 12,5 x 20 cm
paperback | 272 blz.

Tijdens het bezoek van koningin Juliana aan een NoordHollands dorpje gebeurde een tragisch ongeluk. Wat was er
aan de hand op die zomerse zeventiende juni, toen de majesteit in het dorpshuis lunchte en de dorpsbakker even afgeleid
werd door een roofvogel? Jaren later is de familie Kaan er
nog steeds verdeeld over.

‘Een bijzonder, uniek schrijver.’ – trouW
‘Als een ﬁlmregisseur in Nederland een
dialogenschrijver nodig heeft, zou ik zeggen: Bel Gerbrand Bakker. Ze zijn zó levensecht.’ – NieuWsWeeKeND
‘Het knappe van Bakker is dat hij zijlijntjes kan uitzetten, van kappersgesprekken
tot cafébezoek, die de karakters tot leven
brengen. Alledaagse gebeurtenissen met
natuurlijke dialogen en je hebt niet goed
door waardoor je geraakt wordt.’ – DAgBLAD
vAN Het NoorDeN ✶✶✶✶

Perenbomen bloeien wit
ISBN 97890 59362857
€ 15,- | 12,5 x 20 cm
paperback | 144 blz.

Als de broers met hun vader en hond op een zondagmorgen
met z’n allen in de auto zitten op weg naar opa en oma, verandert hun leven met één harde klap. Een auto-ongeluk zorgt
ervoor dat Gerson blind wordt en de rest van zijn leven ‘zwart’
zal moeten spelen. Hoe zal dat gaan? Zal Gerson met hulp
van de hond zich gaan aanpassen aan zijn nieuwe leven? Ook
voor zijn vader en zijn broers ziet de wereld er nu heel anders
uit. Wat overeind blijft, is de warmte van het gezin.

De omweg
ISBN 97894 64520 170
€ 15,- | 12,5 x 20 cm
paperback | 240 blz.

Gerbrand Bakker vertelt op een buitengewoon sensuele
manier, met altijd weer onverwachte wendingen, over een
docente, gespecialiseerd in Emily Dickinson, die probeert
te ontsnappen aan haar ondraaglijk geworden omstandigheden. Het is het verhaal dat in ieder tijdperk anders verteld
moet worden – van een vrouw, die midden in het leven gedwongen is opnieuw te beginnen. Als zij maar de kans krijgt.
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AUTEURS OP TOURNEE

Tournee Michael Ignatieff:

Tournee Mithu Sanyal

•
•
•
•
•

•
•
•
•

dinsdag 17 mei: Brussel
woensdag 18 mei: Groningen
donderdag 19 mei: Amsterdam
vrijdag 20 mei: Middelburg
zaterdag 21 mei: Gent

Zie voor meer details www.cossee.com
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maandag 16 mei: Utrecht
dinsdag 17 mei: Leeuwarden
woensdag 18 mei: Utrecht
donderdag 19 mei: Leiden
© Guido Schiefer

© Martin Waalboer

AUTEURS OP TOURNEE

Zie voor meer details www.cossee.com
www.sanyal.de
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Verschijningskalender
Zojuist verschenen
Gerbrand Bakker – De kapperszoon
Mark Boog – Het einde van de poëzie
David Diop – Reis zonder terugkeer
Carmen Maria Machado – In het Droomhuis
Stefano Mancuso – Bomen van de wereld
Eva Meijer – Zee Nu
Fran Ross – Oreo
Miriam Toews – Niemand zoals ik
Mei
Giulia Caminito – Antonia’s dochter
Michael Ignatieff – Reis naar het ongerijmde
Mithu Sanyal – Identitti
Lore Segal – Haar eerste Amerikaan
Juni
Mary Gaitskill – Dit is lust
Vrouwkje Tuinman – Tijdelijk verblijf
Augustus
Christophe Boltanski – De levens van Jacob
Hélene Gélèns – beginnen voor gevorderden
Ayelet Gundar-Goshen – Waar de wolf loert
De literaire kattenkalender 2023
September
Eva Meijer – Verwar het niet met afwezigheid. Over politieke stiltes
Ananda Serné – Nachtbloeiers
Bea Vianen – Strafhok
Podcasts: wie luistert, weet meer
• NRC Tussen de regels over Troost van Michael Ignatieff en over
Suriname, ik ben van Bea Vianen.
• Boeken FM over De kapperszoon van Gerbrand Bakker.
• Nooit meer slapen met Gerbrand Bakker.
• Nieuwsweekend over Suriname, ik ben van Bea Vianen en over
Oreo van Fran Ross.
• Fixdit over Een dwaze maagd van Ida Simons.
• Heijne & Van Teutem met Eva Meijer.
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