UITNODIGING
Boekhandel de Tribune i.s.m.
Uitgeverij Cossee nodigt u uit
voor de presentatie van het boek
Wat er op het spel staat van
Cyrille Offermans op
donderdag 4 september om
19.00u in
Boekhandel De Tribune te
Maastricht.

Dat de literatuur zich in zwaar weer bevindt
is geen nieuws. Uitgevers smachten naar die
ene erotische thriller, liefst van een
mediagenieke schoonheid, die hun weer
even ademruimte geeft. Op het meer
ambitieuze werk zitten ze doorgaans niet te
wachten, zeker niet als het om poëzie,
verhalen, essayistiek, filosofie of
cultuurhistorische studies gaat. Begrijpelijk,
ook de gemiddelde boekhandelaar toont
zich niet bovenmatig geïnteresseerd in die
laatste categorie.
Des te verheugender dat er
gelukkige uitzonderingen zijn:
uitgeverij Cossee (Amsterdam)
brengt begin september een
omvangrijke (416 pagina’s)
bundel samenhangende essays
uit van Cyrille Offermans
onder de titel
Wat er op het spel staat.
Die titel verwijst enerzijds naar de precaire
situatie waarin het Nederlandse culturele
leven is terechtgekomen, anderzijds naar
literatuur in diverse genres die al vanaf de
naoorlogse jaren meer wil zijn dan quasielitair tijdverdrijf. Offermans, die inmiddels
meer dan vijfendertig jaar kritieken en essays
schrijft voor talloze bladen en tijdschriften

(o.a. Vrij Nederland, De Groene
Amsterdammer, Raster, Ons Erfdeel,
Zuiderlucht) richt zich vooral op auteurs
die hij al grofweg sinds zijn achttiende
volgt. Dat leidt tot vele nieuwe inzichten in
het klein en een verrassende
herwaardering van de Nederlandse
literatuur in het groot.
Een boek als dit kan volgens Offermans
fatsoenshalve maar op één plek ten doop
worden gehouden:
Boekhandel De Tribune.
De presentatie zal plaatsvinden op 4
september om 19.00 u. Behalve door de
auteur zal medewerking worden verleend
door Rob Bindels en Ben van Melick.
Na afloop van het formele deel wordt het
informele ingeluid met een toast op boek
en schrijver, waarna u uw exemplaar van
Wat er op het spel staat kunt laten
signeren.

