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Christoph BuChwald in Vlissingen

uitgever christoph Buchwald, auteur van de bestseller gute Nacht, Freunde (2016), 

zal te gast zijn bij Film by the sea in vlissingen, van 9 tot 18 september 2016, om 

geschiedenis en achtergronden van tien spraakmakende Duitse boekverfilmingen 

toe te lichten. er staat onder meer een voorvertoning van Alone in Berlin van Hans 

Fallada op het programma. www.filmbythesea.nl

Feestelijk aFsCheid ena jansen

in juni 2016 nam bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde ena jansen 

afscheid van de universiteit van Amsterdam. Bij deze gelegenheid spraken onder 

anderen Adriaan van Dis en Marlene Dumas haar toe, en werd er vooruitgeblikt op 

haar boek Bijna familie. in september, rond de Week van de Zuid-Afrikaanse roman, 

verschijnt Bijna familie.

uitgeVerij Cossee Verhuist naar Berlijn

Nederland en vlaanderen zullen in oktober gastland zijn tijdens de Frankfurter 

Buchmesse. in september 2016 zetelt uitgeverij cossee een weeklang in Berlijn.  

updates over het verblijf en de activiteiten, met o.a. jan van Mersbergen, sherko Fatah,  

Ariëlla Kornmehl en Bov Bjerg, zijn te volgen via social media en onze website  

www.cossee.com. 

wilt u de eerste lezer wereldwijd 
zijn Van de nieuwe roman Van  
Coetzee?

in augustus 2016 verschijnt de nieuwste roman van Nobelprijs-

winnaar j.M. coetzee, bekend van onder meer in ongenade, 

Wachten op de barbaren en De kinderjaren van jezus. Hoe past 

De schooldagen van jezus in dit indrukwekkende oeuvre? Welke 

nieuwe wegen slaat de auteur in, en welke betekenis ontlenen 

wij lezers daaraan?

samen met enthousiaste boekhandels en bekende ambassa-

deurs organiseert uitgeverij cossee door het hele land lees-

clubs over De schooldagen van jezus. Wilt u als boekhandel 

meewerken, of als lezer aanwezig zijn? Neem dan contact op 

met Nienke timmers (timmers@cossee.com) voor meer infor-

matie en data. 
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Dit najaar wordt gerbrand Bakkers juni door theaterpro-

ductiehuis Zeelandia op de planken gebracht, onder regie 

van Annelore Kodde. juni wordt in een monumentale boe-

renschuur opgevoerd, in de oranjepolder bij Arnemuiden. 

ilse uitterlinden en Bram Kwekkeboom spelen de hoofd-

rollen. www.theaterzeelandia.nl

juni op het toneel

i n  h e t  n i e u w s i n  h e t  n i e u w s

roman

oorspronkelijke titel the schooldays  
of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 905936 685 5 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | 320 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 686 2 | ca. € 14,95

roman

isbn 978 90 5936 294 9 | nur 301
gebonden | 12,5 x 20 cm | 240 blz.
ca. € 12,50 | verschijnt september 2016

e-isbn 978 90 5936 335 9 | € 8,99

de omweg in midpriCe-editie

jasper en zijn knecht van gerbrand Bakker werd direct na ver-

schijnen warm ontvangen door boekhandels, lezers en pers. De 

vertaalrechten zijn al verkocht aan Duitsland. Dit najaar zal zijn 

meest recente roman, het bekroonde en bejubelde De omweg, 

verschijnen als midprice-editie. 

‘ten slotte stelt Bakker zich de volgende vraag: “Maar ben ik wel 

een schrijver? of ben ik iemand die boeken geschreven heeft?” 

tegen die tijd weten wij het antwoord allang: gerbrand Bakker 

is een schrijver, en één van wie je alles wil lezen.’  – trouw

€12,50
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Wat gebeurt er als een van de meest vooraanstaande 
Duitse schrijvers, hoogleraar oriëntalistiek en moslim, 
zich met verbazing en ongeloof in de grote christelijke 
meesterwerken verdiept? 

Navid Kermani, onderscheiden met de prestigieuze 
vredesprijs van de Duitse boekhandel, kijkt vol  
bewondering naar de grote werken van rembrandt, 
jheronimus Bosch, caravaggio, Michelangelo en  
anderen. Hij ziet een religie vol offers en klaagzangen, 
liefde en wonderen, empathie en barmhartigheid,  
vol goddelijk en menselijk gedrag. een christendom 
waarover christenen nauwelijks meer op zo’n gedurfde, 
serieuze en enthousiaste manier spreken.

Navid Kermani
verbazing en ongeloof

een oosterse blik op westerse kunst
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Navid Kermani (siegen, 1967), zoon van iraanse 

immigranten, is schrijver, journalist en hoogleraar 

oriëntalistiek. in 2015 werd hij met de vredesprijs van 

de Duitse Boekhandel onderscheiden, een prijs die 

ook David grossman en de latere Nobelprijswinnaars 

svetlana Aleksijevitsj en orham Pamuk ontvingen. vol-

gens het juryrapport heeft Kermani zich in zijn werk 

voorbeeldig en altijd kritisch ingezet voor de waarde 

van het individu en het respect voor verschillende 

culturen en religies. Beroemd werd hij met zijn repor-

tages van de brandhaarden van deze wereld. Bij cossee 

verscheen in juni 2016 zijn baanbrekende reisverslag 

overvallen door de werkelijkheid. Met de vluchtelin-

genstroom mee door europa, dat net als verbazing 

en ongeloof al maandenlang aan de top van de Duitse 

bestsellerlijst staat en in vele talen wordt vertaald.

Navid Kermani         verbazing en ongeloof 
    een oosterse blik op westerse kunst

Met een open blik, een open hart en een tomeloze nieuws-

gierigheid staat Navid Kermani oog in oog met de grote  

– en ook de minder bekende – meesterwerken van de  

christelijke kunst. Het is een gedurfde onderneming: de 

oriëntalist, moslim en koranexpert Kermani bekijkt en 

‘leest’ de meest dramatische en overweldigende schilde-

rijen, van caravaggio tot Botticelli en van rembrandt tot 

gerhard richter, op een boeiend andere, nieuwe manier.

Kermani kijkt ‘naïef ’ – oftewel: niet vooringenomen door 

geloofsdogma’s en ingesleten interpretaties – naar bekende 

schilderijen en ziet het beeld dat kunstenaars zich van 

het christendom gevormd hebben. Waarom lijkt Maria in 

Michelangelo’s Pieta bijvoorbeeld veel jonger dan haar net 

van het kruis gehaalde zoon? 

    Kermani wijst ons op gedurfde details en onorthodoxe 

speelsheid van de schilders, constateert overeenkomsten 

tussen Bijbel en Koran en stelt kritische vragen over het 

symbool van het kruis. 

    verbazing en ongeloof is een boek dat iedere lezer op 

een andere manier boeit. onder Kermani’s blik worden 

ónze vragen zichtbaar: universele vragen over schoonheid 

en vergankelijkheid, verraad en trouw, bidden en wensen, 

weten en geloven, lust en verleiding. 

    Kermani’s unieke manier van kijken werkt verfrissend en 

inspirerend. Het is deze nieuwsgierige blik die al een kwart 

miljoen lezers fascineerde.  

volledig uitgevoerd in fullcolour

P r o M o t i e

• Diverse (reeds vastgelegde) optredens op literaire  

    festivals in Nederland

• Beeldmateriaal van de besproken werken beschikbaar

• Meer dan 150.000 exemplaren verkocht in Duitsland, 

     sinds 49 weken op de bestsellerlijst

• Blijvend actueel onderwerp

• interviews en besprekingen in dag- en weekbladen

• social mediacampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

met 49 fullcolour afbeeldingen

oorspronkelijke titel ungläubiges staunen. 
über das christentum

vertaald door olaf brenninkmeijer 

isbn 978 90 5936 688 6 | nur 323
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 352 blz.
ca. € 29,99 | verschijnt oktober 2016

e-isbn 978 90 5936 698 5 | ca. € 18,99 

‘Deze beschouwingen over veertig meesterwerken uit de christelijke kunst, 
gezien door de ogen van een moslim, vormen het meest schitterende boek dat 
ooit zo lang op een bestsellerlijst heeft gestaan.’ – Der tagesspiegel

ook verkrijgbaar
als e-book
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ook verkrijgbaar
als e-book

isbn 978 90 5936 671 8 | nur 323
paperback | 12,50 x 20 cm | 96 blz.
€ 9,95 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 672 5 | € 4,99
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Bette Adriaanse
Post voor rus ordelman

rus wachtte een hele tijd, totdat bleek dat hij een nummertje uit een paal had moeten 
trekken, en dat deed hij, en daarna wachtte hij weer een hele tijd. Maar nu was het 
zijn beurt. De vrouw achter zijn raampje had brede schouders en rood haar.
    ‘ten eerste,’ begon rus, ‘wil ik deze graag terugbrengen.’ rus hield de brief  
omhoog. Daarna schoof hij hem door de gleuf onder het raam naar de mevrouw toe. 
‘ten tweede,’ zei hij, ‘wens ik bij dezen te verklaren dat ik geen post meer wil  
ontvangen, nooit meer. gelieve dat aan de postbode door te geven.’ 
    De vrouw achter het raampje trok haar wenkbrauwen op en lachte naar rus. Daarna 
pakte ze de brief, draaide hem om en schoof hem terug naar zijn kant van het raam.
    ‘u geeft hem terug,’ zei rus.
    ‘ja,’ zei de vrouw.
    rus keek naar de brief. Hij legde zijn handen op de envelop en probeerde hem 
terug te duwen, maar het lukte niet omdat de vrouw de gleuf met haar handen  
blokkeerde. 
    ‘ik wil dat de brief achter het raampje gaat,’ zei rus. 
    ‘u bedoelt voor het raam,’ zei de vrouw.
    ‘ik ben voor het raam,’ zei rus. ‘en ik wil dat de brief achter het raam gaat,  
zodat het raam tussen mij en de brief is. Als u nou alstublieft uw handen zou willen 
weghalen.’ 
    ‘u bent achter het raam,’ zei de vrouw. ‘ik kijk naar u en hoe u achter mijn raam 
staat te hannesen met uw aanslag van de belasting, alsof ik naar de televisie kijk.’
    ‘Dit is mijn aanslag niet,’ zei rus. ‘ik krijg nooit aanslagen.’
    De vrouw bracht haar gezicht dicht bij de gaatjes in het raam. ‘Als ik thuis ben, kijk 
ik naar de mensen die achter mijn raam door de straat lopen en fietsen. Laatst viel 
er een oude vrouw in de bosjes. Het duurde twintig minuten tot er iemand stopte en 
haar uit de bosjes hielp. Niemand geeft meer om een ander, tegenwoordig.’ 
    ‘Mevrouw,’ zei rus, en hij bracht zijn gezicht ook dicht bij de gaatjes, ‘ik wil alleen 
deze brief terugbrengen. ik wil hem niet. ik word er zenuwachtig van en onrustig.      
    Het enige wat ik van u vraag is om deze brief terug te nemen en tegen de postbode 
te zeggen dat ik niet van zijn diensten gebruik wil maken. Kunt u dat voor mij doen?’ 
    De vrouw lachte naar rus. Ze lachte een hele tijd naar hem zonder iets te zeggen, 
alsof er niet allerlei mensen met nummertjes stonden te wachten. ‘Meneer,’ zei ze 
uiteindelijk, ‘de post wordt niet verstuurd door de post. De post wordt verstuurd door 
de afzender.’
    ‘Aha,’ zei rus. ‘o. ik snap het. excuses. in dat geval, gelieve de afzender te infor-
meren dat ik geen post meer hoef.’ Hij dacht even na. ‘Alle afzenders.’ 
 
uit Post voor rus ordelman

De postbode ziet alles, weet Bette Adriaanse uit er-
varing. in Post voor rus ordelman kijken we door 
de ogen van een postbode: naar mevrouw Blauw, 
die haar dagen doorbrengt met haar favoriete soap, 
naar de secretaresse, die overal haar social skills 
oefent, en naar rus ordelman – die voor het eerst 
in zijn leven een brief ontvangt. 
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Bette Adriaanse (Amsterdam, 1984) is beeldend 

kunstenaar en schrijver. Ze studeerde aan de gerrit 

rietveld Academie en behaalde een master in creative 

Writing aan de universiteit van oxford in 2010. Net 

als haar beroemde voorgangers g.K. van het reve en 

Kristien Hemmerechts debuteerde Bette Adriaanse in 

het engels. Post voor rus ordelman verscheen eerst in 

Amerika met de titel rus Like everyone else, en werd 

daar jubelend ontvangen. Haar debuut werd al getipt 

door de volkskrant en de vpro gids. Ze publiceerde in 

o.a. De revisor. Adriaanse woont en werkt afwisselend 

in Londen en Amsterdam, en schrijft momenteel aan 

haar tweede roman. 

Bette Adriaanse           Post voor rus ordelman

elke ochtend pint rus een tientje: hij koopt soep, brood en 

limonade bij caissière cathy en drinkt een hazelnoot latte in 

de grote bruine stoel bij starbucks. Dan tuurt hij in het wa-

ter van de vijver, waar hij kijkt of er iets te zien is, en staat 

hij stil voor de supermarkt, om tegen de honden te praten 

die buiten moeten wachten. soms brengt hij zijn bedden-

goed naar de Wash-o-Matic. rus is een gewoontedier.

Maar op een dag hoort hij een vreemd geluid: flap. Door de 

brievenbus zeilt een belastingaanslag naar binnen, de eerste 

van zijn leven. Met terugwerkende kracht moet rus betalen 

voor zijn huis, voor het gebruik van de wegen en andere 

voorzieningen. radeloos trekt hij de stad in, van café naar 

stadsdeelkantoor, van balie naar ziekenhuis, op zoek naar 

iemand die hem kan helpen. 

    rus is één van de kleurrijke stoet hartverwarmende 

buurtgenoten die allen op zoek zijn naar houvast in een 

complexe, vervreemdende wereld. Mevrouw Blauw komt 

in actie wanneer haar favoriete soap midden in het verhaal 

wordt stopgezet. De secretaresse oefent haar sociale vaardig-

heden op een bedrijfsfeestje en belandt pardoes in bed met 

de advocaat. 

    ‘heb je weleens het gevoel dat je vanbinnen een heel 

interessant persoon bent, maar dat het er niet uitkomt?’ 

vraagt de secretaresse aan een collega, die als reactie lang-

zaam bij haar weg schuifelt. in haar debuutroman slaagt 

Bette Adriaanse erin de meest basale gebeurtenissen en de 

onopvallendste personages te verheffen tot de belangrijkste 

spelers op het wereldtoneel. een fictieve soapster, de dro-

men van de zoon van de postbaas, de nachtmerries van de 

secretaresse: alle werkelijkheden zijn met elkaar verbonden. 

rus en de anderen is een boek om cadeau te doen aan 

iedereen die je toewenst alles uit het leven te halen. 

P r o M o t i e

• spraakmakende debuutroman van nieuw literair talent

• interviews in dag- en weekbladen

• Feestelijke presentatie

• optredens op diverse literaire podia

• Boekhandelstournee

• social mediacampagne

• Boekenleggers 

www.betteadriaanse.nl

roman

isbn 978 90 5936 689 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt oktober 2016

e-isbn 978 90 5936 699 2 | ca. € 9,99

‘Miranda july, de Amerikaanse queen of quirk, moet plaatsmaken voor de  
nieuwkomer Bette Adriaanse.’ – vanity Fair

‘een prachtige, creatieve, uitzonderlijke en hartverwarmende roman. Die ook 
nog eens gewoon heel erg leuk is.’ – the gazette

ook verkrijgbaar
als e-book
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Parijs, rue de grenelle. in het huis van de familie  
Boltanski, in het hartje van de stad, woont al jaren  
een hechte joodse familie. Kamer voor kamer toont 
christophe Boltanski ons hun verhaal. 

‘spullen werden niet belangrijk gevonden. Alleen de 
mensen telden. en geen enkele beveiliging, geen enkel 
slot, geen enkele bewakingscamera of intercom kon 
hen beschermen tegen de gevaren waaraan ze zich, 
terecht of onterecht, blootgesteld voelden. voor hun 
verdediging rekenden ze op hun onverbrekelijke  
eenheid, de band die sterker was dan welke veilig-
heidsketting ook. Hierdoor vormde het huis een micro-
kosmos die zowel besloten als open was. Mijn familie 
leefde niet teruggetrokken, maar samengegroeid.’

christophe Boltanski
De schuilplaats

winnaar van de prix femina 2015  

uitgeverij cossee 13



christophe Boltanski           De schuilplaats

Wat gebeurt er wanneer je de wereld buiten alleen door een 

klein raampje kan bekijken? Wat win je en wat verlies je? 

Waar liggen de grenzen van het menselijk aanpassingsver-

mogen? christophe Boltanski stuitte op deze vragen toen 

hij op zoek ging naar de verhalen van zijn jeugd, zijn

ouders, zijn wortels – die allemaal samenkomen op één 

plek, het eigenaardige herenhuis aan rue de grenelle.

‘Ze woonden in een paleis en leefden als clochards.’ Ze 

zijn onaangepast en gierig, eten slecht; je zou ze kunnen 

wegzetten als excentriekelingen. Maar na decennia van 

aanpassing na immigratie uit rusland, vechten in de loop-

graven, het onderschatten van de antisemitische dreiging, 

de angst voor deportatie, kwam de familie in opstand tegen 

de wereld buiten. Ze verwierpen hun goede manieren en 

creëerden een ‘onder-ons-zijn’, een bewuste breuk met de 

buitenwereld. Het probleem is alleen: die buitenwereld, 

daar staat hun paleisje midden in.

    onderduiken in 1942, veranderingen in de roerige jaren 

zestig – dat is achter de rug, en inmiddels is het huis 

‘ingedommeld’. een oom brengt er zijn dagen door in een 

schommelstoel. De tv staat op het jazzkanaal, maar zonder 

het geluid aan. 

    Met De schuilplaats heeft christophe Boltanski een 

liefdevol monument voor een familie en haar onderkomen 

geschreven; een prijswinnend relaas. Direct worden we 

herinnerd aan waar we zélf vandaan komen, aan de huizen 

van onze levens en aan de betekenis van de ruimtes om  

ons heen.

P r o M o t i e

• Auteursbezoek

• Bestseller in Frankrijk

• Bijzondere, literaire familiegeschiedenis

• interviews in dag- en weekbladen

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel la cache

vertaald door prescilla van zoest

isbn 978 90 5936 691 6 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt oktober 2016

e-isbn 978 90 5936 701 2 | ca. € 9,99
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‘Wie zijn wij, in de grote maalstroom van veranderende identiteiten – om die 
vraag draait De schuilplaats. in het voetspoor van Perec, van Modiano en van 
sebald schrijft Boltanski tegen het vergeten.’ – Margot Dijkgraaf

‘een origineel, liefdevol en zeer levendig familieportret. Wie christophe  
Boltanski’s De schuilplaats leest, is meteen gewonnen voor dit boek.’  
– Boekhandel Athenaeum

christophe Boltanski (Boulogne-Billancourt, 1962) is 

journalist, en de jongste telg uit een beroemde familie 

binnen het Franse culturele circuit. Met zijn debuut-

roman De schuilplaats won hij de prestigieuze Prix 

Femina, de Prix des prix littéraires en de Prix club de 

Lecture Française. Het boek werd jubelend onthaald 

door pers en lezers, en veroorzaakte een ware stort-

vloed aan lovende besprekingen in vrijwel alle Franse 

media. Het boek wordt wereldwijd vertaald.  

 

W i N N AA r  vA N  D e :

• Prix Femina

• Prix des prix littéraires

• Prix club de Lecture Française
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jan van Mersbergen         De laatste ontsnapping 
      Midprice

winnaar van de f. bordewijkprijs,  
voor de beste roman van 2014

‘jij bent mijn vader,’ zegt de jongen. Na zijn eerste tele-

foontje dringt het nieuws nog niet tot ivan door. Neemt 

iemand hem in de maling? Maar wanneer hij de jongen 

ontmoet, ziet hij dat het waar is: het kind lijkt sprekend op 

ivans jongere broer, die in joegoslavië achterbleef toen ivan 

besloot te vluchten.

    jan van Mersbergen vertelt over stoere mannen, aarze-

lende vaders en slimme kinderen. over vrijheid, ontsnap-

ping en verantwoordelijkheid. Net als bij Naar de overkant 

van de nacht laat hij ons achter met verbazing over zoveel 

inzicht in het menselijke hart.

roman

isbn 978 90 5936 469 1 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | 224 blz. 
ca. € 12,50 | verschijnt november 2016

e-isbn 978 90 5936 489 9 | € 4,99

ook verkrijgbaar
als e-book

‘De laatste ontsnapping stelt vrijwel  
alles wat de laatste tijd aan Nederlandse 
literatuur is verschenen in de schaduw.’ 
– theo Hakkert, tubantia

‘subtiel, geraffineerd en zorgvuldig. Met 
zorg en liefde geschreven, dat merk je aan 
alles.’ – Arie storm, Het Parool

‘Dit is zo’n boek waardoor je op de eerste pagina wordt 
vastgegrepen en niet meer losgelaten. je wílt ook hele-
maal niet worden losgelaten, zodanig raak je in de ban 
van de unieke verteller, met zijn geheel eigen toon en 
stem, voor wie je niet anders dan een warme sympathie 
kunt voelen. je bent bij hem, en je blijft bij hem – je 
hoopt met heel je hart dat het hem goed zal gaan.  
De ruiter is een boek dat ik met stijgende bewondering 
heb gelezen.’ – Herman Koch

jan van Mersbergen
De ruiter

€12,50

uitgeverij cossee 16



jan van Mersbergen (gorinchem, 1971) debuteerde in 

2001 met de roman De grasbijter, waarmee hij genomi-

neerd werd voor de Debutantenprijs. Bij uitgeverij 

cossee verschenen ook De macht over het stuur (2003), 

De hemelrat (2005), Morgen zijn we in Pamplona 

(2007), Zo begint het (2009) en Naar de overkant van 

de nacht (2011), waarmee hij de bng Nieuwe Literatuur-

prijs won en genomineerd werd voor de ako Literatuur-

prijs, de gouden uil en de Libris Literatuur Prijs. Zijn 

werk verschijnt onder andere in engeland, Frankrijk, 

spanje, Duitsland en turkije, en twee van zijn romans 

worden verfilmd. Zijn meest recente roman De laatste 

ontsnapping (2014) werd bekroond met de prestigieuze 

F. Bordewijkprijs. 

jan van Mersbergen           De ruiter

Hij leidt een bende die de halve stad terroriseert, die het 

geweld niet schuwt, die meisjes als inwisselbaar ziet. Maar 

toch voelt het meisje zich tot hem aangetrokken. Waarom 

vertrouwt ze die jongen blindelings, waarom negeert ze de 

goedbedoelde raad van haar eigen vader?

 

Als het gevaar groter wordt vertrekt het meisje naar haar 

grootvader, die buiten de stad op het platteland woont. Na 

het verlies van zijn vrouw trok hij zich terug in de polder 

om ruimte te zoeken, maar rust vond hij niet. De natuur 

blijft hem confronteren met wat hij achter zich had willen 

laten: leven en dood liggen ook hier op het platteland dicht 

bij elkaar.

    Met het noodgedwongen verblijf van zijn kleindochter 

botsen niet alleen twee generaties, maar ook heden en 

verleden, stad en land, mens en natuur. De enige verbin-

dende factor is het oude paard in het weiland. Aan hem kan 

de grootvader zijn gemis toevertrouwen, aan hem kan de 

kleindochter haar onzekerheden kwijt. Maar het luisterend 

oor van het paard, dat de kloof tussen man en meisje lijkt 

te kunnen verkleinen, kan de harde werkelijkheid niet 

buitensluiten. Aan de horizon verschijnt het silhouet van 

haar gevreesde geliefde. 

P r o M o t i e

• Langverwachte roman van bejubeld auteur

• interviews in dag- en weekbladen

• Boekhandelstournee

• Feestelijke presentatie

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• cossee World rights

 

www.janvanmersbergen.nl

roman

isbn 978 90 5936 665 7 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 18,99 | verschijnt november 2016

e-isbn 978 90 5936 666 4 | ca. € 9,99

‘Dit is zo’n boek waardoor je op de eerste pagina wordt vastgegrepen en niet 
meer losgelaten.’ – Herman Koch

‘De tederste roman die ik ooit las.’ – connie Palmen over Naar de overkant  
van de nacht
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een woongroep van zes scholieren op weg naar een vol-
wassen leven – maar dan heel anders dan hun ouders 
– beleeft een speciaal jaar. Het jaar van hun leven. 

‘We hadden altijd gedaan alsof ons leven in het Auer-
haus al ons echte leven was, voor eeuwig dus.
Frieder zei: “je hebt je ogen dicht en dobbert op je 
luchtbed, er waait een zwoel briesje, en je denkt: gaaf, 
nou blijf ik de rest van m’n leven hier in deze lagune, 
in de Zuidzee. en dan doe je je ogen open, merk je dat 
het een gewone middag aan de baggerzee is, en pats!,  
hij is meteen voorbij.”’ – uit Auerhaus

Bov Bjerg
Auerhaus

al een jaar op de bestsellerlijsten

uitgeverij cossee uitgeverij cossee20 21



Bov Bjerg (Heiningen, 1965) is schrijver, toneelspeler, 

kok en cabaretier. Hij studeerde literatuur en politiek 

in Berlijn, Leipzig en Amsterdam. Hij organiseert 

verschillende spraakmakende literaire evenementen in 

Berlijn en schrijft voor dag- en weekbladen. in 2008 

verscheen zijn debuut Deadline. Auerhaus, zijn tweede 

roman, staat sinds verschijnen in juni 2015 op de 

Duitse bestsellerlijst, er zijn inmiddels 80.000 exem-

plaren verkocht. in voorbereiding: De modernisering 

van mijn moeder. Bjerg won in 1996 de theodor W. 

Adorno-Lookalike-prijs, in 2002 de Duitse cabaretprijs 

en in 2004 de literatuurprijs van Leipzig. Hij woont  

in Berlijn. 

Bov Bjerg           Auerhaus

een fotoalbum waarin geboorte, school, bruiloft, werk en 

ziekte netjes gedocumenteerd zijn – nee, dat is niet de 

bedoeling, zó gaat hun leven er nooit uitzien, beloven de 

vrienden elkaar. De zes jongens en meisjes wonen in een 

oud huis dat van Frieders grootvader is geweest. Het ‘Auer-

haus’, zoals de dorpelingen zeggen, omdat de scholieren de 

hele dag ‘our House’ van Madness luisteren en zingen. 

De vrienden wonen hier met één doel: het leven van hun 

depressieve vriend Frieder redden, die maar beter wat 

mensen om zich heen kan hebben. en het leven, zo ontdek-

ken ze allemaal, blijkt een stuk ingewikkelder dan gedacht, 

nu ze op zichzelf wonen. elke dag weer opstaan, ontbijt 

maken, afwassen, badminton spelen, geld verdienen, op 

het eindexamen voorbereiden, en, vooral, níet het leven van 

hun ouders leiden.

    De verteller is druk bezig met het omzeilen van de 

dienstplicht, Frieder verzint de meest avontuurlijke 

smoesjes als hij weer met volle zakken in de dorpssuper 

wordt betrapt, en Harry moet zijn opleiding als elektricien 

afmaken in plaats van bij het station rondhangen. Waar 

eindigt de jeugd, en wat komt er dan? 

    Bov Bjerg, schrijver en cabaretier, heeft een ‘bewonde-

renswaardige all-age-roman geschreven, die van de volwas-

sen lezer de scholier maakt die hij ooit was of wenste te 

zijn’ (aldus het jubelende panel van het Literarisches Quar-

tett). met daarin al die grote vragen, waar wij levenslang 

mee worstelen. maar ze zijn gesteld op zo’n manier, dat je 

er onmiddellijk een goed humeur van krijgt.

P r o M o t i e

• Auteur al uitgenodigd voor festivals in Nederland (voertaal: Nederlands)

• roman voor jong en oud, net als tsjik van Wolfgang Herrndorf 

• optreden in café Buchwald in Berlijn

• interviews in dag- en weekbladen

• Auteur is beschikbaar voor optredens

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel auerhaus

vertaald door anne folkertsma

isbn 978 90 5936 690 9 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz.
ca. € 19,99 | verschijnt januari 2016

e-isbn 978 90 5936 700 5 | ca. € 9,99

‘Dit boek heeft bijna iedereen die het tot nu toe las weggeblazen.’ 
– volker Weidermann, Der spiegel

‘een van de mooiste boeken van onze tijd.’ – süddeutsche Zeitung

‘Het gebeurt niet vaak, maar voor dit boek moet je geen leesaanbeveling maar 
een leesbevel geven.’ – Das Magazin
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Parijs, 1907. De succesvolle bankier Albert Kahn (1860-
1940) besluit zijn fortuin te investeren in een groot, 
idealistisch project. Haat en oorlog ontstaan doordat 
wij niets van elkaar weten; dit wil hij met zijn omvang-
rijke project veranderen. Hij laat zijn chauffeur  
Dutertre omscholen tot fotograaf, koopt peperdure  
apparatuur voor hem, en draagt hem op de wereld 
tijdens hun reizen te documenteren voor wat hij zijn 
‘archief van de planeet’ noemt. De chauffeur moet alle 
volkeren in kleur vastleggen, om zo de mensen met 
elkaar te verbinden en wereldvrede te bereiken. 

Deze unieke foto’s zijn bewaard gebleven en te zien in 
het Albert Kahn-museum te Parijs.

Lia tilon
Archivaris van de wereld

Peking, 1913 Parijs, 1914

servië, 1913

Mumbai, 1913 Marokko, 1913

Mongolië, 1913
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Lia tilon (Broek in Waterland, 1965) is communica-

tietrainer en schrijfdocent. Ze verbleef in het Parijse 

instituut Néerlandais om onderzoek te doen naar leven 

en werk van Albert Kahn, nadat ze de bbc-documen-

taire De man die de wereld wilde fotograferen zag. Ze 

kreeg het dagboek van zijn chauffeur in handen en 

vond daarin, gecombineerd met de immense nalaten-

schap aan foto’s van Kahn, de ideale materie om een 

roman op te baseren: Archivaris van de wereld. on-

langs debuteerde tilon met een kort verhaal in literair 

tijdschrift De gids. eind 2016 verschijnt via diverse 

online media vreemde ogen dwingen, een multime-

diaal project rondom een foto van de Amerikaanse 

kunstenaar gregory crewdson. 

Lia tilon           Archivaris van de wereld

in 1907 drukt de Franse bankier Albert Kahn zijn jonge 

chauffeur Dutertre een hypermoderne camera in handen en 

draagt hem op te leren fotograferen. Kahn vertrouwt hem 

zijn ideaal toe: alle volkeren van de wereld in kleur te laten 

vastleggen, om zo zijn ‘archief van de planeet’ te creëren. 

hij is ervan overtuigd dat zijn foto’s vooroordelen en 

angst voor vreemdelingen zullen wegnemen, en mensen 

vertrouwd zullen maken met de ander. uiteindelijk zal 

zijn archief vrede brengen op aarde.

Al snel stuurt Kahn tientallen fotografen de aarde over, naar 

de native Americans, naar Afrikaanse stammen en naar 

onbekende volkeren in Mongolië. Dutertre is niet meteen 

gewonnen, en stuntelt met zijn camera’s. Hij volgt cursus-

sen bij emile Pathé en stort zich op handleidingen van de 

gebroeders Lumière. Hoe dichter hij bij Kahn in de buurt 

komt, des te beter kan hij zijn inmiddels oude werkgever 

begrijpen. Zijn werk als chauffeur wordt er bovendien 

boeiender op: hij rijdt steeds meer gasten naar de villa 

buiten Parijs, waaronder rudyard Kipling, sir chamberlain 

en Kahns grote vriend, de filosoof Henri Bergson. 

    Anno 1939 weigert Kahn onder ogen te zien dat de 

nasleep van de beurskrach en de dreiging van oorlog zijn 

project onmogelijk maken. Zijn villa is in verval, Parijs 

hangt vol antisemitische aanplakbiljetten. in de nadagen 

van zijn imperium heeft hij niets dan de foto’s om op terug 

te kijken. en wij, de lezers, kijken ademloos mee met  

Dutertre, de laatste en enige vriend van Kahn. trouw waakt 

hij over de eeuwige idealist, en toont hem alleen díe foto’s 

die zijn laatste restjes hoop in leven houden – is hij dan 

tóch gaan geloven in het levenswerk van Kahn?

P r o M o t i e

• roman over Humans of New York avant la lettre

• Bijzonder beeldmateriaal

• onbekend verhaal uit de europese- en wereldgeschiedenis 

• Feestelijke presentatie

• uitgebreide archieven in Albert Kahn-museum in Parijs

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

• cossee World rights

roman

isbn 978 90 5936 692 3 | nur 301
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 256 blz. 
ca. € 18,99 | verschijnt januari 2017

e-isbn 978 90 5936 702 9 | ca. € 9,99

Anno 2016 ontstaan er in alle steden ter wereld projecten als Humans of  
New York, van de bestsellende fotograaf Brandon stanton. Anno 1907 was 
Albert Kahn zijn tijd ver vooruit. 
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the graduate in een klein, zomers siciliaans stadje 
tijdens het fascisme, en elio vittorini’s ode aan  
D.H. Lawrence’ erotische meesterwerk Lady chatter-
ley’s Lover. De rode anjer werd in 1936 verboden,  
maar is inmiddels een italiaanse klassieker – en  
géén schoollectuur.

elio vittorini
De rode anjer

uitgeverij cossee 29

‘Alsof Pirandello en garcía Lorca elkaar de hand 
hebben geschud.’ – eugenio Montale



elio vittorini (syracuse/sicilië, 1908 – Milaan, 1966) werd als zoon 

van een spoorarbeider geboren. Hij bezocht een handelsschool en 

verliet sicilië in 1924. in 1929 werd hij medewerker van het literaire 

tijdschrift solaria en publiceerde een opzienbarend artikel waarin hij 

de italiaanse literatuur provincialisme verweet. twee jaar later ver-

scheen zijn eerste boek, de verhalenbundel Piccola borghesia. tussen 

1933 en 1934 publiceerde solaria delen uit De rode anjer als feuille-

ton; het mocht pas in boekvorm verschijnen in 1948, de fascistische 

censuur bestempelde het werk als pornografisch. 

    Wegens een loodvergiftiging moest vittorini zijn baan als correc-

tor opgeven, en verdiende zijn brood met literaire vertalingen uit het 

engels (van onder anderen William Faulkner, edgar Allan Poe, D.H. 

Lawrence). samen met cesare Pavese verzorgde hij de bloemlezing 

Americana, die wegens de censuur voor het eerst in 1942 verscheen.

    in 1936 eiste vittorini, als lid van de linkse vleugel van de Partito 

Nazionale Fascista, de opstandelingen tegen Franco te ondersteunen, 

en werd uit de partij verbannen. in 1942 werd hij lid van de resis-

tenza (het verzet). tussen 1945 en 1950 publiceerde hij vier romans, 

waaronder zijn – na De rode anjer en de gesprekken op sicilië 

– meest beroemde La garibaldina. in 1951 vroeg de legendarische 

uitgever giulio einaudi hem als redacteur voor nieuwe italiaanse 

literatuur. samen met de jonge italo calvino stichtte hij in 1959 het 

toen spraakmakende literaire tijdschrift Menabò. 

    vittorini overleed in 1966 in Milaan. Zijn werk is een essentieel  

en stijlbepalend deel van de moderne italiaanse literatuur. 

elio vittorini           De rode anjer

in 1924 is de zomer op sicilië bijzonder heet. Heet en saai, 

vooral tijdens de vakantie thuis op het landgoed. Alessio 

Mainardi en zijn vriend tarquinio, zestien en achttien jaar 

oud en afkomstig uit welvarende families, vluchten ‘ter 

voorbereiding op hun eindexamen’ naar een stadje aan 

zee, waar ze een kamer in een studentenpension gehuurd 

hebben. Ze discussiëren, meestal in de cafés aan de corso, 

over Mussolini, rosa Luxemburg en vooral over de liefde 

en vrouwen. en over de raadselachtige rode anjer: de 

bloem der liefde, die Alessio van de aantrekkelijke studente 

giovanna in een envelop kreeg – en daarna niets meer van 

haar hoorde.

tarquinio daarentegen droomt van de mooiste vrouw van de 

stad, Zobeida, een dame die vele heren dient, en op een dag 

vat hij moed en gaat haar opzoeken. Maar als Alessio merkt 

dat hij geen kans maakt bij giovanna, zoekt ook hij Zobeida 

op (met giovanna’s envelop met de rode anjer in zijn broek-

zak) – en zij wil de aandoenlijke jongen niet meer laten 

gaan. Misschien ook om hem op afstand te houden van de 

fascistische zwarthemden. 

    de rode anjer blaakt van jeugdige opstandigheid en 

seksueel verlangen, van zomerse geuren, zomers licht 

en opgehitste stemming. Vittorini’s roman toont ons 

een schitterend portret van twee jonge mannen die een 

enorme levenshonger aan de dag leggen en bovendien  

op een aandoenlijke, jeugdige manier openstaan voor  

alle idealistische, revolutionaire en erotische ideeën.  

Hoogste tijd dat dit meesterwerk eindelijk zijn weg naar  

de Nederlandse lezers vindt. Met of zonder de bloem der 

liefde in hun broekzak.

P r o M o t i e

• Betoverende italiaanse klassieker uit 1936, voor het eerst in Nederlandse vertaling

• Deel van de schwobcampagne

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers

roman

oorspronkelijke titel il garofano rosso

met een nawoord van de auteur en  
barbara kleiner

vertaald door emilia menkveld 

isbn 978 90 5936 693 0 | nur 302
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 288 blz.
ca. € 22,99 | verschijnt oktober 2016

e-isbn 978 90 5936 703 6 | ca. € 9,99

‘simpelweg geniaal.’ – umberto eco
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Zelfhulpboeken over stress zijn niet aan te slepen, op 
internetfora regent het praktische tips. Doe aan yoga, 
verdiep je in mindfulness, drink spinazieshakes en 
venkelthee. eén op de zeven Nederlanders kampt met 
burn-outklachten. Maar de welzijnsrage waarmee de 
samenleving reageert, met haar voedselpaniek en  
stappentellers, lijkt ons niet erg te ontspannen.

Bregje Hofstede werd in 2013 getroffen door een  
burn-out. Nu blikt ze niet alleen terug op haar persoon-
lijke ervaringen, maar grijpt ze haar ambacht en talent 
als schrijver aan om vérder te kijken. eén vraag staat 
centraal: het lichaam als hoofdpijndossier, kan dat  
ook anders? 

Bregje Hofstede
De herontdekking van het lichaam

over de burn-out

uitgeverij cossee 33



Bregje Hofstede (ede, 1988) volgde haar studies kunst-

geschiedenis en Frans in utrecht, Parijs en Berlijn. 

Ze publiceert in o.a. De gids, Das Magazin, DW B en 

De standaard en schrijft voor De correspondent. Haar 

debuutroman De hemel boven Parijs (2014) werd ge-

nomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, de gouden 

Boekenuil, de opzij Literatuurprijs, de anv Debutan-

tenprijs en de Bronzen uil, en werd vertaald naar het 

Deens en Duits. in 2017 verschijnt haar roman  

Het aanzien van emma. 

Bregje Hofstede          De herontdekking van het lichaam
               over de burn-out

‘Mijn lichaam was iets dat mijn hoofd ronddroeg, hinderlijk 

traag overigens, en mijn pen vasthield, een noodzakelijk 

kwaad.’ in De herontdekking van het lichaam gaat Bregje 

Hofstede op zoek naar een antwoord op de vraag waarom zij 

zich vervreemd voelt van haar lichaam. Hoe heeft de breuk 

tussen lichaam en geest kunnen ontstaan? Hoe speelde die 

mee in de burn-out die ze op haar vierentwintigste kreeg? 

Hoe kun je schrijven met je lijf? 

Hofstede vertelt hoe ze in een burn-out terechtkwam en 

zich er langzaam aan ontworstelde, en gaat op zoek naar de 

filosofische en maatschappelijke context van die ervaring. 

Het resultaat is een doorleefd relaas over de gezondheids-

rage die niet over welzijn gaat, maar over presteren; over 

het filosofische ideaal van zelfkennis en waarom dat zo 

zelden op het lichaam werd toegepast; en wat er gebeurt als 

je dat toch doet. 

    ook vertelt Hofstede hoe haar tumultueuze ‘heront-

dekking van het lichaam’ haar dagelijks schrijven heeft 

beïnvloed. Ze onderzoekt wat het betekent om een schrij-

vend lijf te zijn, en in hoeverre het uitmaakt dat dat een 

schrijvend vrouwenlichaam is. 

    de herontdekking van het lichaam is een persoonlijke 

poging om lichaam en geest weer te verzoenen, en draait 

om de vraag: het lichaam als hoofdpijndossier, kan dat  

ook anders? 

P r o M o t i e

• Auteur was eerder te gast bij o.a. rtL Late Night

• Actueel onderwerp

• Met foto’s van Willemieke Kars

• social mediacampagne

• Boekhandelstournee

• Auteursoptredens op diverse literaire podia

• interviews in dag- en weekbladen

• Boekenleggers

• cossee World rights

 

www.bregjehofstede.nl

essay

met foto’s van willemieke kars

isbn 978 90 5936 694 7 | nur 323
paperback met flappen | 12,5 x 20 cm 
ca. 112 blz. | ca. € 14,99 
verschijnt september 2016

e-isbn 978 90 5936 704 3 | ca. € 9,99

‘Fijn als een schrijver haar nek uitsteekt.’ – Marja Pruis, De groene  
Amsterdammer

‘Hofstede bestrijkt een bijzonder breed 
spectrum, dat reikt van dromerige fictie 
tot hard-boiled essayistiek. even weten-
schappelijk als hartstochtelijk.’  
– Hollands Maandblad
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isbn 978 90 5936 497 4 | nur 301
paperback | 12,50 x 20 cm | 224 blz.
€ 19,95 | reeds verschenen

e-isbn 978 90 5936 498 1 | € 13,49
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David grossman, een van israëls beroemdste schrij-
vers, weet zijn lezers keer op keer te verrassen met zijn 
epische, alomvattende romans, zijn ontroerende verha-
len en zijn scherp geformuleerde en altijd empathische 
essays. De veelzijdige auteur heeft nog een andere 
kant: zijn kinder- en jeugdboeken worden wereldwijd 
omarmd. in Het duel, misschien wel grossmans suc-
cesvolste young adultroman, komt de lezer oog in oog 
te staan met zijn speelse, jeugdige, en immer bewonde-
renswaardige verbeeldingskracht. 

‘Het was al bijna acht uur. ik had nog maar negen 
uur de tijd om deze vreemde warboel te ontwarren, 
die zich nu al over drie landen uitstrekte, Duitsland, 
israël en engeland, en waarin oude liefdesaffaires 
en een gestolen tekening, waarvan de waarde in 
de miljoenen ponden kon lopen, een rol speelden, 
maar ook, en dat was het ergste, twee pistolen uit de 
eerste Wereldoorlog.’ – uit Het duel

David grossman
Het duel

uitgeverij cossee uitgeverij cossee36 37



David grossman (jeruzalem, 1954) brak internationaal 

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

omvat behalve essays, kinderboeken en een toneelstuk 

voornamelijk romans, waaronder Het zigzagkind 

(1996, verfilmd in 2013), jij bent mijn mes (2000),  

De stem van tamar (2002), De uitvinder van geheimen 

(2003) en een vrouw op de vlucht voor een bericht 

(2008). uit de tijd vallen (2011) werd al enkele malen 

voor toneel bewerkt. Hij won diverse literaire prijzen, 

waaronder de Prix Médicis Étranger, de vredesprijs van 

de Duitse Boekhandel en de geschwister scholl-Preis. 

op 5 mei 2015 maakte hij grote indruk met de natio-

nale vrijheidslezing in vlissingen. Zijn meest recente 

roman Komt een paard de kroeg binnen (2015) werd 

wereldwijd jubelend ontvangen. in augustus 2016 

verschijnt zijn essaybundel Leven en schrijven  

in tijden van oorlog. 

David grossman          Het duel

De twaalfjarige David ontmoette de oude meneer rosenthal 

toen hij zich samen met een paar klasgenoten als vrijwil-

liger aanmeldde voor de actie ‘adopteer een bejaarde’. 

volgens rosenthal begint het leven pas bij zeventig. De 

moeder van David vindt het maar niets; hij zou eens vrien-

den moeten maken met mensen ‘van wie de leeftijd niet 

een veelvoud van vijfendertig bedroeg’. 

Maar de klasgenoten van David maken lang niet zulke 

spannende dingen mee als rosenthal. er zijn altijd huizen 

en straten die rosenthal vanuit een nieuwe hoek of op een 

ander uur van de dag wil fotograferen, er is altijd wel iets 

om kwaad over te worden, waarop moet worden gerea-

geerd met brieven in de krant. en er is de bullebak van het 

bejaardentehuis, rudi schwartz. De strijd tussen de twee 

mannen, natuurlijk om een vrouw van wie ze beiden veel 

hebben gehouden, bereikt zijn hoogtepunt in de vorm van 

een ouderwets duel. Heel kinderachtig eigenlijk, vindt 

David. en gevaarlijk bovendien – misschien had hij toch 

maar vrienden van zijn eigen leeftijd moeten zoeken… of 

kan hij het duel nog stoppen? in zijn poging tot het redden 

van zijn oude vriend, stuit David op een geschiedenis die 

zich over Duitsland, israël en engeland uitstrekt, en waarin 

oude liefdesaffaires, waardevolle gestolen tekeningen, en 

twee pistolen uit de eerste Wereldoorlog een rol spelen. 

    Het duel laat ons meekijken met de opgewekte David, 

die normaal alleen in beweging komt als hij een bladzijde 

van een boek omslaat, maar die nu toch opeens in een waar 

avontuur terecht is gekomen. Het is met meesterlijke sub-

tiliteit dat grossman ons niet alleen een spannend verhaal 

voorschotelt, maar ons daarnaast weet te raken met een 

prachtig portret van een ongewone vriendschap. 

P r o M o t i e

• Herontdekte jeugdroman, voor jong (13+) en oud

• Beschikbaar voor interviews

• social mediacampagne

• (Digitale) leesexemplaren beschikbaar

• Boekenleggers

www.davidgrossman.nl

roman/young adult

oorspronkelijke titel du-krav

vertaald door tamir herzberg

isbn 978 90 5936 695 4 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 128 blz.
ca. € 14,99 | verschijnt november 2016

e-isbn 978 90 5936 705 0 | ca. € 9,99

‘Ze mogen de Nobelprijs-champagne zo langzamerhand wel koud zetten voor 
David grossman.’ – Nrc Handelsblad

ook verkrijgbaar
als e-book

‘Ha Rob, ronde 2, een 
paar ontbrekende beel-
den! We zoeken nog 
hard naar de juiste 
omslagen. Kun je op p. 
38 de auteursfoto van 
Grossman plaatsen zoals 
in de zomeraanbieding 
op p. 24?’
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ook verkrijgbaar
als e-book

isbn 978 90 5936 684 8 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 416 blz.
ca. € 12,50 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 557 5 | € 9,95
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Hans Fallada          Alleen in Berlijn
                Filmeditie

Bij uitgeverij cossee verschenen zijn grootste meesterwer-

ken, en in 2015 bereikte de aandacht voor Hans Fallada een 

nieuw hoogtepunt met de publicatie van de omvangrijke 

biografie van Anne Folkertsma. Alone in Berlin (2016), de 

nieuwe verfilming van Alleen in Berlijn (met o.a. emma 

thompson en Brendan gleeson), betekent de volgende 

grote stap in het herontdekken van Hans Fallada. 

Berlijn, 1940. otto Quangel en zijn vrouw Anna interes-

seren zich niet voor politiek. Maar als ze het bericht 

krijgen dat hun zoon tijdens Hitlers veldtocht in Frankrijk 

gesneuveld is, voelen de Quangels, die niet per se als helden 

geboren zijn: dit is te erg! Als protest verspreiden ze kaarten 

met onhandig geformuleerde anti-Hitler slogans in trappen-

huizen en op vensterbanken van openbare gebouwen.

Ze dromen ervan de mensen met hun actie wakker te 

schudden, maar de meeste kaarten worden onmiddellijk 

ingeleverd bij de gestapo. een ambitieuze rechercheur 

markeert op een plattegrond de vindplekken met rode vlag-

getjes, en een moordend kat-en-muisspel begint. 

    alleen in Berlijn is Fallada’s monument voor het verzet 

van gewone mensen tegen het naziregime.

P r o M o t i e

• Nieuwe verfilming in 2016 in de bioscoop (van regisseur vincent Perez)

• Fallada-tournee langs boekhandels van uitgever christoph Buchwald

• Hernieuwde aandacht voor volledige oeuvre

• vertaler en biograaf Anne Folkertsma beschikbaar voor interviews en optredens

• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel

• social mediacampagne

• Boekenleggers

 

roman

oorspronkelijke titel jeder stirbt für  
sich allein

herziene vertaling door anne folkertsma

isbn 978 90 5936 697 8 | nur 302
paperback | 15 x 23 cm | 512 blz.
ca. € 17,50 | verschijnt september 2016

e-isbn 978 90 5936 376 2 | € 13,49

vierde verfilming van Alleen in Berlijn, van regisseur vincent Perez.  
Met o.a. emma thompson, Daniel Brühl en Brendan gleeson. 

‘Als je Fallada’s grootse roman over de meest donkere jaren van de  
twintigste eeuw leest, dan weet je het zeker: zo was het, zo is het gebeurd.’ 
– the New York times

ook verkrijgbaar
als e-book
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van de makers van de kaskraker  
good Bye, Lenin!



Arnold Zweig          De strijd om sergeant grisja
                  Midprice

2017: 100-jarige geboortedag charlotte salomon

Het verhaal van een eerlijke ziel die probeert ook in 
de meest moeilijke tijden een mens te blijven. een 
van de meest geliefde cossee centuryromans, nu in 
een aantrekkelijke midprice-editie. 

‘De strijd om sergeant grisja is een
fenomenale roman, en het slot behoort tot
het indrukwekkendste wat ik ooit gelezen
heb.’ – Nrc Handelsblad *****

Al lijkt het einde van de grote oorlog in zicht, hij houdt het 

niet langer uit: grisja iljitsj Paprotkin móet naar het oos-

ten, naar zijn vrouw en dochtertje. Maar grisja wordt op-

gepakt en ter dood veroordeeld. eén generaal is niet bereid 

om dit te accepteren, zo aan het eind van de oorlog. Het lot 

van grisja wordt de inzet van een genadeloze machtsstrijd 

op leven en dood. 

‘op zachte wijze heeft Zweig gedaan wat 
men in Duitsland verzuimd heeft: hij 
heeft het zielloze monster epauletten en 
uniformknopen afgerukt. De strijd om 
sergeant grisja is een betoverend boek.’  
– Kurt tucholsky

in 2015 verscheen bij cossee de indruk-
wekkende roman charlotte van David 
Foenkinos, die onlangs werd genomineerd 
voor de europese Literatuurprijs. in deze 
roman beschrijft de Franse bestseller-
auteur het tumultueuze leven van een van 
de grootste kunstenaars van de twintigste 
eeuw. 

charlotte salomon werd geboren in 1917. in 2017 vieren wij 

haar honderdjarige geboortedag. Haar even omvangrijke 

als kleurrijke levenswerk Leven? of theater? zal het hele 

jaar door in de aandacht staan, ook bij het joods Historisch 

Museum, dat het werk van salomon beheert. exposities in 

Nederland en wereldwijd zullen het werk opnieuw bij een 

groot publiek over het voetlicht brengen, zoals het eerder al 

werd ontdekt door o.a. jonathan safran Foer, Frans Weisz 

en Niña Weijers.

‘Leven? of theater? is een van de  
schitterendste autobiografische werken 
die de kunstgeschiedenis kent.’ 
– Nrc Handelsblad

roman

oorspronkelijke titel der streit um den 
sergeanten grischa

herziene vertaling door lilian caris en 
jantsje post

isbn 978 90 5936 696 1 | nur 302
paperback | 15 x 23 cm | 448 blz.
ca. € 20 | verschijnt september 2016

e-isbn 978 90 5936 464 6 | € 16,99

beeldroman

oorspronkelijke titel leben?  
oder theater?
vertaald door judith herzberg

met nawoorden van o.a. niña weijers

volledig in kleur

ontwerp margaret gray

isbn 978 90 5936 615 2 | nur 640
in linnen gebonden in cassette

28 x 28 cm | 820 blz. | € 129,95
reeds verschenen

ook verkrijgbaar
als e-book

ook verkrijgbaar
als e-book

€20
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j.M. coetzee           De schooldagen van jezusj.M. coetzee          De kinderjaren van jezus
                Midprice

simón en inés vinden een woning in estrella, een rustige 

stad die vooral opvalt door het bijzondere opleidingsin-

stituut. Daar leert hun pleegzoon Davíd geen wiskunde of 

grammatica, maar – tot verbazing van zijn ouders – over 

het verband tussen sterren en dansen. simón begrijpt niets 

van de school, en steeds minder van Davíd. toch ziet simón 

hem opleven. 

Alleen de conciërge van het naast de school gelegen 

museum baart hem zorgen. Waarom hangt hij de hele tijd 

bij de jongen rond, met zijn knipsels uit vieze blaadjes? 

Waarom duikt hij overal op als een duvel uit een doosje? De 

schooldagen van jezus toont ons een vader die zijn kijk op 

de wereld baseert op logica en feiten, en een zoon die in al-

les het tegenovergestelde lijkt. Langzaam ziet simón in dat 

er een andere kant van het menselijk bestaan is: iets náást 

denken en ratio. iets waar Davíd het levende bewijs van is. 

simón zet alles op alles om zijn zoon te kunnen liefhebben 

en eindelijk te begrijpen.

Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, en in 

het opvangcentrum hebben ze een nieuwe naam en per-

soonsgegevens gekregen. De autoriteiten luisteren hoffelijk 

en met kille barmhartigheid naar hen. simón vindt werk in 

de haven en is er heilig van overtuigd dat hij voor de jongen 

een moeder zal vinden, zíjn moeder. en inderdaad: tijdens 

een wandeling ziet hij haar.

Zij heeft al snel door dat Davíd een slimme, wat dromerige 

jongen is met soms rare ideeën en gedachten, een bijzon-

der kind. Haar kind, nu. Maar op school wantrouwen de 

autoriteiten zijn eigenzinnigheid, die niet in het keurslijf 

van deze wereld lijkt te passen. een botsing met de

moeder is onvermijdelijk. Met De kinderjaren van jezus 

weet j.M. coetzee ons weer continu te verrassen. Net als in 

zijn meesterwerk Wachten op de barbaren schept hij een 

universum dat ons volledig boeit, raakt en opslokt.

roman

oorspronkelijke titel the schooldays of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 685 5 | nur 302
gebonden | 12,5 x 20 cm | 320 blz.
ca. € 19,95 | verschijnt augustus 2016

e-isbn 978 90 5936 686 2 | ca. € 14,95

roman

oorspronkelijke titel the childhood of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 528 5 | nur 302
paperback | 12,5 x 20 cm | 320 blz.
€ 12,50 | reeds verschenen

ook verkrijgbaar in gebonden editie

isbn 978 90 5936 388 5 | € 19,95

e-isbn 978 90 5936 402 8 | € 14,90

ook verkrijgbaar
als e-book

ook verkrijgbaar
als e-book

‘coetzee houdt ons een spiegel voor met 
zijn intelligente, cultuurkritische roman.’ 
– vrij Nederland ‘coetzee is niet zomaar een auteur: hij 

is een schrijvende magiër die je betovert 
en laat doorlezen, tot hij ook zijn laatste 
woord tot je heeft laten doordringen.’  
– de volkskrant

€12,50
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Lukas Bärfuss – Honderd dagen 
christoph Buchwald – gute Nacht, Freunde
Hans Magnus enzensberger – De radicale verliezer 
sylvia Heimans – josepha Mendels
Navid Kermani – overvallen door de werkelijkheid 
josepha Mendels – je wist het toch
Aleksandr skorobogatov – sergeant Bertrand
volker Weidermann – Zomer van de vriendschap, midprice

j.M. coetzee – De schooldagen van jezus 
David grossman – De stem van tamar, midprice
David grossman – Leven en schrijven in tijden van oorlog
eva Meijer – Het vogelhuis
vrouwkje tuinman – Afscheidstournee

gerbrand Bakker – De omweg, midprice 
Hans croiset – ik, vondel 
Bregje Hofstede – De herontdekking van het lichaam
ena jansen – Bijna familie 
Arnold Zweig – De strijd om sergeant grisja, midprice 
De literaire kattenkalender 2017
  
Bette Adriaanse – Post voor rus ordelman
christophe Boltanski – De schuilplaats
Navid Kermani – verbazing en ongeloof
 
David grossman – Het duel
jan van Mersbergen – De laatste ontsnapping, midprice
jan van Mersbergen – De ruiter 

Bov Bjerg – Auerhaus
Lia tilon – Archivaris van de wereld 
elio vittorini – De rode anjer
 

zojuist 

verschenen 

augustus

september

oktober

november

januari

uitgeverij cossee Bestellijst Najaar 2016
Boekhandel:    Plaats:

Datum:     Ordernr.:

aantal isbn  titel   auteur     korting prijs 
   

_____ 9789059366886 verbazing en ongeloof  Navid Kermani       ______  €29,99

_____ 9789059366718 overvallen door de werkelijkheid Navid Kermani       ______  €9,95

_____ 9789059366893 Post voor rus ordelman  Bette Adriaanse       ______  €19,99

_____ 9789059366916 De schuilplaats  christophe Boltanski       ______  €19,99

_____ 9789059366657 De ruiter   jan van Mersbergen       ______  €18,99

_____ 9789059366909 Auerhaus   Bov Bjerg        ______  €19,99

_____ 9789059366923 Archivaris van de wereld  Lia tilon        ______  €18,99

_____ 9789059366930 De rode anjer  elio vittorini        ______  €22,99

_____ 9789059366947 De herontdekking van het lichaam Bregje Hofstede       ______  €14,99

_____ 9789059364974 De hemel boven Parijs  Bregje Hofstede       ______  €19,95

_____ 9789059366954 Het duel   David grossman       ______  €14,99

_____ 9789059366978 Alleen in Berlijn  Hans Fallada        ______  €17,50

_____ 9789059366299 Hans Fallada   Anne Folkertsma       ______  €29,95

_____ 9789059366152 Leven? of theater?  charlotte salomon       ______  €129,95

_____ 9789059366855 De schooldagen van jezus  j.M. coetzee        ______  €19,95

midprice-edities
_____  978 9059362949 De omweg, midprice       gerbrand Bakker       ______  €12,50

_____ 9789059364691 De laatste ontsnapping, midprice jan van Mersbergen       ______  €12,50

_____ 9789059366961 De strijd om sergeant grisja, midprice  Arnold Zweig       ______  €20

_____ 9789059365285 De kinderjaren van jezus, midprice j.M. coetzee        ______  €12,50

recent verschenen
_____ 9789059366633 Honderd dagen  Lukas Bärfuss       ______  €19,95

_____ 9789059366619 gute Nacht, Freunde  christoph Buchwald       ______  €9,95

_____ 9789059366732 ik, vondel   Hans croiset        ______  €24,95

_____ 9789059366794 De radicale verliezer  H.M. enzensberger       ______  €9,95

_____ 9789059366756 Leven en schrijven in tijden van oorlog David grossman       ______  €17,95

_____ 9789059366848 De stem van tamar, midprice David grossman       ______  €12,50

_____ 9789059366572 josepha Mendels  sylvia Heimans       ______  €22,95

_____ 9789059366770 Bijna familie    ena jansen        ______  €24,95

_____ 9789059366596 De literaire kattenkalender 2017         ______  €21,95 

_____ 9789059366695 Het vogelhuis  eva Meijer        ______  €18,95

_____ 9789059366558 je wist het toch  josepha Mendels       ______  €18,95

_____ 9789059366671 sergeant Bertrand  Aleksandr skorobogatov       ______  €18,95

_____ 9789059366824 Afscheidstournee  vrouwkje tuinman       ______  €18,95

_____ 9789059366817 Zomer van de vriendschap, midprice  volker Weidermann       ______  €12,50

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

verschijningskalender
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uitgeverij cossee bv

Kerkstraat 361
1017 HW  Amsterdam

Postbus 15548
1001 NA  Amsterdam

tel +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
e-mail info@cossee.com
www.cossee.com

Distributie Nederland
centraal Boekhuis, culemborg

vertegenwoordiging Nederland
Nienke timmers
tel +31 (0) 6 524 460 72
e-mail timmers@cossee.com

verkoop binnendienst
stella rieck
tel +31 (0) 20 528 99 11
e-mail rieck@cossee.com

Promotie en publiciteit Nederland
eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
tel +31 (0) 20 528 99 11
e-mail bouman@cossee.com 

verkoop & promotie  
& distributie België
Pelckmans Distributie
Brasschaatsesteenweg 308
2920 Kalmthout
tel +32 (0)3 660 27 20
Fax +32 (0)3 660 27 01

Perscontacten België
toon van Mierlo
tel +32 (0)473 21 46 72
toon.van.mierlo@pelckmans.be

vertegenwoordiging België
Linda vandermeulen
tel +32 (0)478 22 67 90
linda.vandermeulen@pelckmans.be
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