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ZELFSTANDIGE UITGEVERIJEN WERKEN SAMEN
HERONTDEKTE ROMANS VAN JIŘÍ WEIL KRIJGEN
GEZAMENLIJKE PROMOTIONELE ONDERSTEUNING IN MEI

Een belangrijke herontdekking van dit voorjaar vormen de
romans Mendelssohn op het dak (1950) en Leven met de ster
(1946) van de Tsjechische auteur Jiří Weil (1900-1959) in de
vertaling van Kees Mercks. In deze romans wordt verhaald
van het lot van de joden in de stad Praag. Ze worden als meesterwerken geprezen vanwege hun onorthodoxe manier van
vertellen, waarbij de verschrikkingen van de Holocaust op een
uitzonderlijke manier invoelbaar worden gemaakt.
De romans verschenen bij de uitgeverijen Cossee en Van Gennep en zijn inmiddels diverse malen herdrukt. Dat is opvallend. De eerste uitgave van Leven met de ster bij Van Gennep
in 1993 werd niet of nauwelijks verkocht. Mede dankzij de
roman HhhH van Laurent Binet is de belangstelling nu vele
malen groter dan 20 jaar geleden.
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Om deze twee unieke romans in de komende maand verder
onder de aandacht te brengen, hebben Cossee en Van Gennep
besloten de handen ineen te slaan en samen te werken op het
vlak van marketing en promotie. Beide uitgeverijen hebben
een aantal toonaangevende romans over de Tweede Wereldoorlog (opnieuw) uitgegeven. Voorbeelden zijn de romans van
Jan Karski, Hans Fallada, Hans Keilson, Anna Seghers, Lozje
Kovačič en Albert Cohen. De belangstelling voor de Tweede
Wereldoorlog is in de afgelopen jaren toegenomen, zoals de
uitstekende verkoopresultaten van deze herontdekte romans
laten zien.
Vertegenwoordigers van de uitgeverijen kregen enthousiaste
reacties van de kant van de boekhandel. Waar momenteel veel
te doen is over de verkoop van boeken lijken er voor kleinere
uitgeverijen kansen te zijn door samenwerking te zoeken.

ISBN 978 94 6164 089 5

€ 18,90
264 PP
PAPERBACK

w w w.uitgeverijvangennep.nl • • 020 -6247033 • • info@vangennep-boeken.nl

