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NIEUWS

cossee boekhandel 

Van 19 november19 november tot 2 december2 december 

heeft Uitgeverij Cossee een eigen 

boekhandel in Berenstraat 24 in 

Amsterdam exclusief gevuld met 

onze uitgaven en leuke boek-

gadgets. Iedere dag staat een 

andere auteur centraal en tussen 

17 en 19 uur is het dagelijks happy happy 

hourhour met voorlezen, signeren en 

andere activiteiten. Een unieke 

kans om onze auteurs te ontmoe-

ten en prettig geprijsde cadeaus 

voor de feestdagen te verwerven. 

Kijk op onze website voor de 

activiteitenkalender. 

digitale 
zomerbibliotheek

Lees nu de mooiste boeken van 

Uitgeverij Cossee op je e-reader 

of iPad. Zoals de her  ontdekte 

meesterwerken van Hans Fallada, 

de magistrale, bekroonde road- 

 movie van Wolfgang Herrndorf, 

het wran ge drama van Jiří Weil 

of de prachtige romans van 

Gerbrand Bakker, Lot Veke mans 

en Jan van Mersbergen. In juli 

verschijnen tien nieuwe e-books 

voor een aantrekkelijke prijs. 

Kijk op onze website voor meer 

informatie. 

café cossee 
geopend

Ter gelegenheid van ons tienjarig 

jubi leum is Café Cossee weer 

geopend. Schrijvers lezen voor 

uit onge publiceerd werk, musici 

treden op. Op zondagmiddag 

16 septem ber16 septem ber en 16 december16 december 

in Perdu in Amsterdam. Café 

Cossee gaat ook het land in. 

Op 22 juli22 juli is er een Café Cossee 

on touron tour in Haarlem met Vrouwkje 

Tuinman en Lot Vekemans. Kijk 

op onze website voor andere 

locaties. 

David Grossman Het zigzagkind  fi lmeditie

fi lmeditie

isbn 978 90 5936 367 0 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 448 blz

€ 12,50 | verschijnt september 2012 

Nono, bijna dertien, krijgt voor 

zijn bar mitswa van zijn vader een 

verrassingsreisje. Maar het loopt 

uit de hand wanneer hij met de 

elegante meesteroplichter Felix 

een aantal misdaden begaat en de 

politie achter zich aan krijgt.

Begin oktober gaat de fi lm Nono, 

het zigzagkind in première. Het is 

een productie van BosBros, die 

talloze succesvolle fi lms op zijn 

naam heeft staan zoals Abeltje en 

Minoes. Topacteurs als o.a. Isa bella 

Rosselini, Burghart Klaußner en 

Fedja van Huêt spelen mee. David 

Grossman zelf vervult een bijrol.

schrijf je in voor de nieuwsbrief 

op www.cossee.com en volg 

ons op 
 
facebook.com/cossee 

en  twitter.com/uitgcossee

© bosbros
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‘Meesterlijke roman over een vrouw die bereid is voor 
een kind alles op het spel te zetten.’ 

– frankfurter allgemeine zeitung 

Zeruya Shalev
Het hart van de familie

©
 e

r
i
c

 s
u

l
t

a
n

COS-Najaar-BW lowres.indd   3COS-Najaar-BW lowres.indd   3 12-06-12   17:1512-06-12   17:15



4

9 789059 361942

zeruya shalev (Kibboets Kinneret, 1959) 

studeerde bijbel wetenschappen en leeft 

met haar familie in Jeruzalem. Zij heeft een 

volwassen dochter, een puberzoon en 

onlangs adopteerde zij een kind uit Rus land. 

Haar romans Liefdesleven (1997), Man en 

vrouw (Cossee 2003) en De tweede familie 

(Cossee 2006) zijn stuk voor stuk interna-

tionale bestsellers geworden en met talrijke 

prijzen bekroond. 

 promotie

• Auteursbezoek met veel persaandacht

• Openbare optredens in Nederland en 

Vlaanderen 

• Leesexemplaren voor de boekhandel

• Posters voor de boekhandel

• Advertenties in boekhandelmagazines

• Boekenleggers

‘Zeruya Shalevs boeken zijn altijd een intense reis in het gevoels-

leven van haar personages, haar ritmische schrijfstijl heeft een 

hypnotiserende werking. Ook in Het hart van de familie word je 

meegesleurd in heftige emoties.’

– caroline quist, boekhandel quist, bergen op zoom

‘Hoe lukt het Shalev toch ons twee dagen lang van de straat te hou-

den en ons over te leveren aan een leeshonger die verontrustend én 

uiterst bevredigend is? Eindelijk lezen we weer eens een boek dat ons 

met elke regel voedt en ons tegelijkertijd betrapt.’ – die zeit

COS-Najaar-BW lowres.indd   4COS-Najaar-BW lowres.indd   4 12-06-12   17:1512-06-12   17:15



roman

Oorspronkelijke titel Sche’arit Hachajim 

(Shards of Life)

Vertaald door Sander Hoving

isbn 978 90 5936 368 7 | nur 302

paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 528 blz

ca. €21,90 | verschijnt september 2012

9 789059 363687

5

Chemda Horovitz woont in een klein fl atje in Jeruza-
lem. Ze ligt nog in bed maar moet eigenlijk opschie-
ten, want haar dochter komt zo op bezoek. Toch zakt 
ze nog even weg in haar herinneringen aan haar kin-
dertijd in de kibboets, haar strenge vader die zij keer 
op keer teleurstelde, haar liefdeloze huwelijk en haar 
twee kinderen, waarvan ze het ene te veel en het an-
dere te weinig aandacht gaf. 

Haar geliefde zoon Avner, een succesvol advocaat, 
zit vast in een treurig huwelijk en heeft daarnaast een 
relatie met een ondoorgrondelijke vrouw. Zijn bezoe-
ken aan zijn moeder voelen voor beiden als een ver-
plicht nummer. Ook beleeft Chemda er weinig ple-
zier aan als haar dochter Dina langskomt. Dina, die zo 
haar best wil doen voor haar moeder, maar daar nooit 
in slaagt. Wat is er toch aan de hand met dat kind! 

Dina heeft haar carrière opgegeven voor haar doch-
ter, en als die haar minder en minder nodig heeft, ver-
rast zij de familie met de mededeling dat zij een kind 
wil adopteren. Nog een keer opnieuw beginnen, goed 
maken wat er mis is gegaan met dit leven in dit land. 
Maar het verzet van de hele familie dreigt datgene te 
verwoesten wat Dina nu juist wil redden: haar gezin. 

Met groot inlevingsvermogen vertelt Zeruya Shalev 
over de heftige emoties tussen een moeder en haar 
(volwassen) kinderen. Over verlangens en teleurstel-
lingen, de tegenstrijdige krachten die een familie bij 
elkaar houden.  

Zeruya Shalev Het hart van de familie
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Liefde en venijn tussen broers, tegenstrijdige 

belangen tussen commercie en wetenschap, 

met bronsthormoon volgestopte fabrieksmeis-

jes en door testos teron voortgedreven kerels – 

De hormoonfabriek is een bloedstollend verhaal 

gebaseerd op historische feiten, waarin het 

zicht op goed en kwaad soms wordt vertroe-

beld door de roes van de vooruitgang.

Saskia Goldschmidt
De hormoonfabriek
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saskia goldschmidt (Amsterdam, 

1954) studeerde aan de Academie voor 

de Expressie door Woord en Gebaar in 

Utrecht en is schrijfster, theaterdocente 

en actrice. Verplicht gelukkig. Portret 

van een familie (Cossee 2011) is een 

groot succes en – ook dankzij de vele 

optredens van de auteur – een ‘door-

lopende titel’ (Boekhandel van Rossum).

 promotie

• Openbare optredens in Nederland en 

Vlaanderen 

• Leesexemplaren voor de boekhandel

• Posters voor de boekhandel

• Advertenties in boekhandelmagazines

• Boekenleggers

• Speciale presentatie in Oss

• Thema Boekenweek: Gouden Tijden, 

Zwarte Bladzijden

 www.saskiagoldschmidt.nl

‘Een mooi geschreven en sterk gecomponeerd verhaal, 
dat ondanks de specifieke context van alle tijden is.’ 

– nrc handelsblad over verplicht gelukkig

9 789059 363083
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‘Tijdens mijn research voor mijn familiegeschiedenis 
Verplicht gelukkig stuitte ik op een bericht over seksu-
eel misbruik, gepleegd door een directielid van de 
farmaceutische fabriek Organon in Oss. Verder on-
derzoek leerde me dat twee joodse broers deel uit-
maakten van de directie. Een van hen misbruikte zijn 
werkneemsters en werd daarvoor veroordeeld en ge-
vangen gezet. Na zijn vrijlating in 1940 werd hij ver-
moord in Auschwitz. De andere broer wist te ontko-
men en bleef ook na de oorlog een invloedrijke 
industrieel.’ – Saskia Goldschmidt

De succesvolle ondernemer Mordechai de Paauw, 
Motke voor vrienden, kijkt terug op zijn leven ter-
wijl hij in een bed ligt met een ijzeren rand, dat lijkt 
op de kooien waarin de proefdieren van zijn labora-
torium werden opgesloten. Hij realiseert zich dat 
het hem niet gelukt is fatsoenlijk te leven. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw stonden hij 
en zijn tweelingbroer Aron aan het begin van een 
adembenemend project. Samen met de beroemde 
hoogleraar en farmacoloog Rafaël Levine richtten ze 
een bedrijf op, waarin het slachtafval van Motkes 
vleesfabriek gebruikt werd voor het ontwikkelen 
van hormoonpreparaten. 

De omstandigheden aan het begin van de onderne-
ming zijn niet gunstig. Armoede en criminaliteit in de 
katholieke provinciestad, de klassenjustitie die in het 
interbellum gemeengoed is en het opkomend antise-
mitisme vormen een giftig mengsel. Maar Motke zet 
door, geen prijs lijkt te hoog. Als na de Tweede We-
reldoorlog de balans wordt opgemaakt, blijkt dat 
niemand ongeschonden uit de strijd is gekomen. 

Saskia Goldschmidt De hormoonfabriek

roman

isbn 978 90 5936 369 4 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 288 blz

ca. €18,90 | verschijnt oktober 2012 

9 789059 363694
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‘Een avonturenroman vanuit Bagdad via Berlijn naar 

het Russische front en terug, vol historie en met veel 

verwijzingen naar de tegenwoordige tijd. Prachtig en 

meeslepend verteld – wat een boek!’ – zdf 
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Dief, meeloper, soldaat – de opzienbarende reis 

van een jonge Arabier door de catastrofes van 

de twintigste eeuw. En de herontdekking van 

een meeslepend genre: de avonturenroman.

‘Sherko Fatah, een Duitser van Irakese afkomst, legt 

een verborgen aspect van de wereldgeschiedenis bloot. 

En zoals de schrijver laag voor laag afpelt om bij de 

kern te komen, zo daalt de dief Anwar in zijn geheugen 

af om de blinde vlek te vinden.’ – nrc handelsblad

Sherko Fatah
De dief van Bagdad
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sherko fatah (Berlijn, 1964) heeft een 

Irakese vader en is opgegroeid in de 

voor  malige ddr. In 1975 emigreerde hij 

naar West-Duitsland. Hij kreeg in 2001 

de Aspekte-Preis en de Kritikerpreis; 

zijn tweede roman We gaan als het donker 

wordt (Cossee 2010) was geno mineerd 

voor de Deutsche Buch preis en werd 

zijn interna tio nale doorbraak. De vpro 

heeft in april een portret van de auteur 

uitgezonden onder regie van Wim Brands.

 promotie

• Auteursbezoek in Nederland 

en Vlaanderen

• Interviews

• Leesexemplaar voor de boekhandel

• Boekenleggers
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9 789059 362758

‘Zijn combinatie van historisch realisme en epische 

kracht is in de tegenwoordige literatuur ongeëve-

naard.’ – süddeutsche zeitung

‘Historische precisie én indringende vertelkunst.’ 

– nrc handelsblad
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roman

Oorspronkelijke titel Ein weißes Land

Vertaald door Pauline de Bok

isbn 978 90 5936 370 0 | nur 302

paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 480 blz

ca. €22,90 | verschijnt september 2012

Bagdad is in de jaren dertig een bruisende stad. An-
war, een jonge Arabier, droomt van een groot huis, 
van reizen naar het buitenland en van de zuster van 
zijn joodse vriend Ezra. Maar vooral droomt hij er-
van een iemand te zijn, en met een sigaret in een van 
de moderne cafés van de Engelse bezetter tussen 
mooie ongesluierde vrouwen te zitten.

Na een adembenemende carrière als inbreker in 
de villa’s van de rijke joden komt hij in contact met 
Nidal, de baas van de Zwarthemden (de fascistische 
jeugdorganisatie in Irak) en met de grootmoefti van 
Jeruzalem. Deze heilige heer wil de hele Arabische 
wereld van joodse elementen ontdoen. Steun vindt 
hij niet alleen bij de fascisten en de Irakese nationa-
listen (in hun strijd tegen de Britten), maar vooral 
bij het Groot-Duitse Rijk. 

Anwar wordt lijfwacht van de grootmoefti en be-
landt met hem in Berlijn. Beleefd verzekert Himmler 
de grootmoefti ervan dat er in het grote plan beslist 
ook een plaats is voor zijn dromen van een Groot-
Arabisch Rijk. De Arabieren moeten dan wel bereid 
zijn om offers te brengen. Dus stuurt de grootmoefti 
zijn dienaar Anwar met de Waffen-ss naar het front. 

Bij zijn terugkomst naar Bagdad verlaten net de 
laatste joden het land.

Fatah heeft dit weinig bekende hoofdstuk van de 
twinstigste eeuw precies gerechercheerd en slaagt 
er grandioos in Anwars zwerftocht door de catastro-
fes van dit tijdperk als een gruwelijk sprook je en als 
adembenemende avonturenroman te vertellen. 

Sherko Fatah De dief van Bagdad

9 789059 363700
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‘Het moet maar eens gezegd: 

de Cossee Century reeks begint indrukwekkende 

vormen aan te nemen. Alles wat ik uit deze reeks 

heb gelezen valt onder de noemer essentieel.’ 

– ronnie terpstra, boekhandel van der velde

‘Altijd fijne ontdekkingen.’ – vpro gids

‘Elke zichzelf respecterende uitgeverij heeft tegen-

woordig een serie met klassieken, maar Cossee steekt 

er boven uit.’ 

– cuttingedge.be

Speciale actie bij het verschij nen van het 

tiende deel in de prach tige Cossee Century 

reeks. Alle eerdere delen uit de reeks zijn van 

1 november 2012 tot en met 31 januari 2013 tij-

delijk in prijs verlaagd naar per titel. 

Herontdekte klassiekers met een luxe uit-

straling: het ideale cadeau voor de feestdagen!
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‘In zware tijden, waar de redelijkheid ver te zoeken 

lijkt, kan een kus mensenlevens redden.’ 

– hugo hartung 
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Cossee Century

Wij wonderkinderen is de eerste naoorlogse 

roman die met de Duitse geschiedenis van 

het Keizerrijk tot de jonge Bondsrepubliek 

op een ongekende manier afrekende. Met 

oog voor de komische kanten in het bestaan 

laat hij zien waarom de grote meerderheid er 

niet voor in de wieg is gelegd om een held te 

zijn. Of om een échte schurk te worden. 

Hoog tijd om na Hans Fallada ook deze 

grootheid uit de Duitse literatuur te heront-

dekken.

Hugo Hartung

Wij wonderkinderen
Ondanks alles een vrolijke roman van ons leven
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 promotie

• Leesexemplaar voor de boekhandel

• Speciale actie met de boekverfi lming

• Boekenleggers

• Posters

• Actie met de andere Cossee Century 

titels

hugo hartung (1902-1972) werkte 

na zijn studie als toneelacteur bij de 

Landes bühne in München, waar hij 

schrijvers als Frank Wedekind leerde 

kennen. Vanaf 1931 schreef hij hoorspelen 

voor de radio en teksten voor het 

beroemde satirische blad Simplicissimus. 

In 1936 werd hem een schrijfverbod 

opgelegd. Na de oorlog publiceerde 

hij een aantal romans en verhalen, 

zijn doorbraak kwam in 1957 met Wir 

Wunderkinder. Zijn romans zijn in vele 

landen vertaald en vele malen verfi lmd. 

In 1969 ontving hij de presti gieuze 

Eichendorff-Literaturpreis. 

Hartungs Wij wonderkinderen verscheen 

in Nederland eerst als hoorspel. De 

roman, in een ontoereikende vertaling 

verschenen in 1962, ontving goede 

recensies, maar is sindsdien ten onrechte 

in vergetelheid geraakt. Misschien was 

het voor Hartungs (zelf )ironische en 

melancholieke blik op de geschiedenis 

nog te vroeg. 
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Cossee Century
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roman

Met nawoord en historische recensies

Oorspronkelijke titel Wir Wunderkinder. 

Der dennoch heitere Roman unseres Lebens

Vertaald door Janneke Panders

isbn 978 90 5936 371 7 | nur 302

gebonden | 15 x 23 cm ca. 240 blz

ca. €21,90 | verschijnt oktober 2012

9 789059 363717

Hugo Hartung Wij wonderkinderen

Duitsland 1913. Tijdens de viering van de Slag bij 
Leipzig klimt scholier Bruno Tiches stiekem in een 
luchtballon die speciaal voor deze dag wordt opgela-
ten. Hij wil de kans de Keizer van boven te zien niet 
laten schieten. In de jaren die volgen waait Bruno met 
alle winden mee die Duitsland teisteren. Hij is een 
van de eerste volgelingen van Adolf Hitler en weet tij-
dens de oorlog op te klimmen in de hiërarchie.

Veertig jaar na het ballonavontuur blijkt Bruno, tot 
verbijstering van een oude klasgenoot, ook na de 
oorlog succesvol. In (dubieuze) zaken en zelfs als 
leider van een populistische beweging in de politiek 
blijft hij winstgevend opereren. 

Zelf heeft de idealistische klasgenoot altijd gepro-
beerd zijn overtuiging te volgen. Door zich zo fat-
soenlijk mogelijk te gedragen krijgt hij van Bruno 
Tiches en nog veel ergere heren in het bruine uni-
form fl ink wat te verduren. Hij wordt ontslagen als 
journalist, heeft geen inkomen en zijn vriendin emi-
greert. Zonder de jonge onderhuurster uit Denemar-
ken met haar charmante accent was er in deze jaren 
niets, maar dan ook niets geweest om te lachen. 

De meerdere keren verfi lmde roman Wij wonder-
kinderen vertelt over het leven van twee leeftijdge-
noten: Bruno de opportunist, die ten slotte te lui is 
voor een grote nazi-carrière, en zijn steeds melan-
cholieker wordende klasgenoot, die zich moeizaam 
door de ellende van het ‘Duizendjarige Rijk’ pro-
beert te worstelen. Nee, ze zijn allebei geen helden. 

Hugo Hartungs ‘ondanks alles vrolijke roman’ Wij 
wonderkinderen is in Duitsland uitgegroeid tot een 
klassieker van de naoorlogse literatuur.
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De biografi e J.M. Coetzee. Een 

schrijversleven volgt de auteur 

vanaf zijn kinderjaren, via zijn 

studententijd in Kaapstad, zijn tijd 

bij ibm in Londen, de periode aan 

de universiteit in Amerika en zijn 

terugkeer naar Zuid-Afrika, waar 

hij zijn debuut Schemerlanden 

schrijft tot aan zijn huidige status 

als veelgeprezen auteur in zijn 

nieuwe vaderland Australië. 

De eerste biografi e van Nobel-

prijswinnaar J.M. Coetzee. 

Een wereld primeur en een 

bijzonder moment voor alle 

geïnteresseerden in zijn leven 

en werk.

1

1  Coetzee in Kaapstad in 1963

2  Coetzee met zijn vader

3  Coetzee als boys scout

4  Coetzee en Philippa in Cambridge

5  Coetzee met broer en moeder in London
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Auteur (geboorteplaats, geboortejaar) Bio

Ondanks de internationale status van J.M. Coetzee 

als schrijver en literatuurwetenschapper bestond er 

tot op heden nog geen uitgebreide biografi e over de 

Nobelprijswinnaar. Zuid-Afrikaans letter kundige 

J.C. Kan nemeyer kreeg de volledige mede werking 

van Coetzee en zijn familie, vrienden en collega’s 

en hij nam talloze interviews met hen af om een zo 

compleet mogelijk beeld te vormen van Coetzee. 

Biografi e

 J.C. Kannemeyer

J.M. Coetzee
Een schrijversleven

2 3 4 5
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 promotie

• Wereldprimeur voor de Nederlandse uitgave

• Verschijnt ook in het Afrikaans, Engels, Frans, Duits, 

Spaans en Italiaans

• Met vele foto’s uit Coetzees privécollectie

• Advertenties in boekhandelmagazines

• Boekenleggers

 www.jmcoetzee.nl

j.c. kannemeyer (1939-2011) was een 

autoriteit op het gebied van de Afri-

kaanse literatuur en schreef vele biogra-

fi eën over Afrikaanse auteurs. Voor zijn 

biografi eën en literaire essays ontving 

hij talrijke prijzen en een eredoctoraat 

aan de Univer si teit van Stellenbosch. 

Hij overleed kort na de vol tooiing van 

deze biografi e.

J.M. Coetzee. Een schrijversleven is een uitstekend ge-

documenteerde biografie en een onmisbare bron van 

informatie voor iedereen die nieuwsgierig is naar de 

achtergronden en wording van Coetzees indrukwek-

kende oeuvre en zijn relatie tot Zuid-Afrika. 
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biografi e

Met vele foto’s en uitgebreid werk- en 

namenregister

Oorspronkelijke titel J.M. Coetzee, 

’n Geskryfde Lewe, A Life in Writing

Vertaald door Joost Poort

isbn 978 90 5936 372 4 | nur 321 

gebonden | 15 x 23 cm | ca. 752 blz

ca. €45,– | verschijnt in november 2012

J.C. Kannemeyer

J.M. Coetzee. Een schrijversleven

Het is halverwege de zeventiende eeuw, als Dirk 
Couché (die later zijn naam als Coetsé gaat schrij-
ven) zich inscheept op de Asia en van Texel naar 
Kaap de Goede Hoop vaart. Hij komt uit Kampen en 
vestigt zich met zijn echtgenote als vrije burger in 
een boerderij, die hij Coetzenburg noemt. Biograaf 
Kannemeyer heeft zich verdiept in voorouders van 
John Coetzee en schetst een levendig beeld van de 
eerste Nederlanders die in Zuid-Afrika gaan wonen. 
De familie van moederskant komt oorspronkelijk uit 
Duitsland en onder hen bevinden zich ook enkele 
schrijvers van romans en tractaten in het Afrikaans. 
Coetzees vader Jack was advocaat en zijn moeder 
Vera Wehmeijer was onderwijzeres. 

Kannemeyer zet vele misverstanden recht in deze 
magistrale biografi e. Hij belicht onder meer Coetzees 
houding ten opzichte van het apartheidsregime, zijn 
deelname aan een studentenprotest op de universi-
teit van Buffalo, waardoor hij wordt uitgewezen uit 
de Verenigde Staten, zijn standpunt in de kwestie 
Salman Rushdie. Hij vertelt over Coetzees eerste 
stappen in de literatuur en citeert diens eerste lange, 
epische gedicht, hij gaat in op de ontstaansgeschiede-
nis van Coetzees romans en geeft voor het eerst ach-
tergrondinformatie over Coetzees huwelijk, zijn kin-
deren en de manier waarop Coetzee zich voor zijn 
gezin heeft ingezet. 

Deze zorgvuldige biografi e is onmisbaar voor ie-
dereen die één van de belangrijkste schrijvers van 
onze tijd beter wil leren kennen.

9 789059 363724
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 promotie

• Optredens met de band Poetry in 

Motion bij festivals in het binnen- en 

buitenland

• Radio-optredens 

• Boekenleggers

• Videoclips bij gedichten

 www.markboog.nl

mark boog (Utrecht, 1970) ontving 

voor zijn dichtbundels de C. Buddingh’-

prijs, de vsb Poëzieprijs en een nomina-

tie voor de J.C. Bloemprijs. Er moet sprake 

zijn van een misverstand (Cossee 2010) 

werd unaniem lovend besproken en 

Het Parool noemde het ‘een van de 

drie beste dichtbundels van 2010’. 

Ook verschenen er vijf romans, recent 

Het lot valt altijd op Jona (Cossee 2011) 

en De vuistslag (Cossee 2012).
©
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‘Mark Boog is zo’n dichter die zich vooral langzaam laat genieten. 

Zijn poëzie heeft een helderheid die iets raadselachtigs houdt.’ 

– trouw

‘Een van de beste dichters van het moment.’ – het parool

‘Het is Boogs taalgebruik dat zijn beste verzen hun kracht geeft.’ 

– nrc handelsblad

‘Prachtige puntgave gedichten.’ – de volkskrant
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gedichten

isbn 978 90 5936 373 1 | nur 306

paperback | 16,5 x 24 cm | ca. 96 blz

ca. €18,90 | verschijnt januari 2013 

Mark Boog Maar zingend

Maar zingend is een bundel over hoop, barmhar-

tigheid en solidariteit. Mark Boog vraagt zich af 

waarom we, ondanks alles, toch doorgaan en ver-

der leven, en waarom wij dat meestal met zoveel 

verve doen. Waarom de krekel zingt en hoe men 

kan ontsnappen aan de oppervlakkigheid van 

het alledaagse leven. Het lukt de dichter om zo-

iets vreemds en hartverwarmends als levenslust 

te verklaren.

het volmaakte

Het volmaakte geluk,

waaraan slechts duur ontbrak,

dat onvolmaakt was,

schoot door het huis, gilde,

baande zich een weg naar de deur, brak uit

en zette alles, de heldere morgen,

op ontkiemen.

Het was lente, en het was vroeg, en jij

was dan de mooiste.

Vogels zogen zich vol van de muziek

die ergens vandaan kwam.

9 789059 363731
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Joachim Gauck Laat je niet regeren door 
angst, maar door moed

‘Hoe moet het land eruit komen 
te zien, dat door onze kinderen en 
kleinkinderen ooit “ons land” ge-
noemd moet gaan worden?’

Joachim Gauck (Rostock, 1940), de eerste 
partijloze Duitse Bondspresident, pleit in 
Laat je niet regeren door angst, maar door moed 
voor een maatschappij met actieve burgers, 
die de vorming van hun land en van hun le-
ven niet uit gemakzucht overlaten aan de 
staat en de politiek. Hij doet een beroep op 
het geweten van hen die regeren en van hen 
die geregeerd worden: ‘Jullie zijn meer dan 
consumenten. Jullie zijn burgers, dat wil zeg-
gen vormgevers, medevormgevers.’ Moge 
deze oproep ook in Nederland worden ge-
hoord.

essay

Met een nawoord van Michèle de Waard 

en Willem Wansink

Oorspronkelijke titel Freiheit. Ein Plädoyer 

& Nicht den Ängst folgen, sondern dem Mut

Vertaald door Olaf Brenninkmeijer

isbn 978 90 5936 366 3 | nur 323 

paperback | 11,5 x 19 cm |  64 blz

 €9,90 | reeds verschenen

9 789059 363663
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De aanleiding voor Hoe verder? is dat vrijwel 
alle politieke partijen voor de Tweede Ka-
merverkiezingen op 12 september a.s. forse 
nieuwe lastenverzwaringen voor de burgers 
en het bedrijfsleven voorstellen. Rost van 
Tonningen vraagt zich af hoe effectief ons be-
stuur is en wat het draagvlak bij de burgers 
voor het functioneren van de overheid zou 
moeten zijn. Met oog voor historische achter-
gronden – ingrijpende veranderingen na 1945, 
de moorden op Pim Fortuyn en Theo van 
Gogh, de opkomst van Geert Wilders, de kre-
diet- en eurocrisis – brengt hij de historische 
ontwikkeling en de (dis)functionaliteit van 
het poldermodel in kaart en zoekt naar maat-
schappelijke oplossingen. 

essay

isbn 978 90 5936 374 8 | nur 323

paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz

ca. €12,90 | verschijnt augustus 2012

9 789059 363748

grimbert rost van tonningen (Den Haag, 

1941) is strategisch en bestuurlijk adviseur en was 

werkzaam voor grote concerns en voor overheids-

instellingen. Op internet schrijft hij betrokken 

columns en opiniestukken over politiek en 

management. In NRC Handelsblad, Het Finan  cieele 

Dagblad, De Pers en vele andere media verschenen 

stukken van hem. In 2013 ver   schijnt bij Uitgeverij 

Cossee zijn eerste roman Het juiste moment.

‘Dé uitdaging voor de nieuwe re-
gering: Het poldermodel zal zich 
drastisch afgeslankt opnieuw moe-
ten uitvinden, of zal plaats moeten 
maken voor een beter systeem.’

Grimbert Rost 
van Tonningen

Hoe verder?
Opkomst en ondergang van het poldermodel

verkiezingen 2012
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Tien jaar Cossee
Jubileumedities

Tien bijzondere Cossee-boeken in een speciale 

jubileumeditie, gebonden met linnen band voor 

een aantrekkelijke verjaardagsprijs van € 12,50.

COS-Najaar-BW lowres.indd   28COS-Najaar-BW lowres.indd   28 12-06-12   17:1612-06-12   17:16



29

Bestel de gratis backcard, die weinig ruimte inneemt op de beurs of rechtstreeks 
bij de uitgeverij via beekman@cossee.com of bel naar 020-528 99 11.
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Verschijningskalender
Gerbrand Bakker – De omweg, Jubileumeditie

Mark Boog – De vuistslag, Jubileumeditie

Karen Duve – Fatsoenlijk eten. Mijn leven als proefkonijn

Hans Fallada – De drinker, Jubileumeditie

Joachim Gauck – Laat je niet regeren door angst, maar door moed

Alix Ohlin – Help

Bernhard Schlink – Zomerleugens, Jubileumeditie

Lot Vekemans – Een bruidsjurk uit Warschau

Jan Costin Wagner – Licht in een donker huis

Jiří Weil – Mendelssohn op het dak

Paul Auster/J.M. Coetzee – Een manier van vriendschap 

Bernhard Schlink – De voorlezer, Luxe editie voor €7,50

David Grossman – Uit de tijd vallen

De literaire kattenkalender 2013

Grimbert Rost van Tonningen – Hoe verder? Opkomst en 

ondergang van het poldermodel

Pieter Toussaint – Gezichtsverlies

Aleid Truijens – Opvoeden!, Jubileumeditie

Sherko Fatah – De dief van Bagdad

David Grossman – Het zigzagkind, Filmeditie

Zeruya Shalev – Het hart van de familie

Saskia Goldschmidt – De hormoonfabriek

Hugo Hartung – Wij wonderkinderen

J.C. Kannemeyer – J.M.Coetzee. Een schrijversleven

Mark Boog – Maar zingend

zojuist 

verschenen

juli

augustus

september

oktober

november

januari

30
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Boekhandel  Datum 

Plaats  Ordernr. 

aantal isbn titel auteur korting prijs

uitgeverij cossee Bestellijst Najaar 2012

Stuur of fax uw bestelling naar Uitgeverij Cossee t.a.v. Casper Beekman, beekman@cossee.com

Kerkstraat 361, 1017 HW Amsterdam. Fax 020-5289912

 978 90 5936 367 0  Het zigzagkind, fi lmeditie       David Grossman         € 12,50
 978 90 5936 368 7  Het hart van de familie        Zeruya Shalev          € 21,90
 978 90 5936 369 4  De hormoonfabriek         Saskia Goldschmidt       € 18,90
 978 90 5936 370 0  De dief van Bagdad         Sherko Fatah          € 21,90
 978 90 5936 371 7  Wij wonderkinderen         Hugo Hartung          € 21,90
 978 90 5936 372 4  J.M. Coetzee. Een schrijversleven   J.C. Kannemeyer         € 45,00
 978 90 5936 373 1  Maar zingend            Mark Boog           € 18,90
 978 90 5936 366 3  Laat je niet regeren door angst, 

              maar door moed           Joachim Gauck         € 19,90
 978 90 5936 374 8  Hoe verder? Opkomst en ondergang 

              van het poldermodel         Grimbert Rost van Tonningen   € 12,90

              cossee century actie

 978 90 5936 309 0  Een verloren vrouw         Willa Cather           € 17,50
 978 90 5936 265 9  Heldenangst             Gabriel Chevallier        € 17,50
 978 90 5936 230 7  De eigenzinnigheid van Hammerstein Hans Magnus Enzensberger    € 17,50
 978 90 5936 333 5  Alleen in Berlijn           Hans Fallada           € 17,50
 978 90 5936 279 6  Het vuur nog geenszins gedoofd    Georg Forster          € 17,50
 978 90 5936 332 8  Mijn bericht aan de wereld      Jan Karski            € 17,50
 978 90 5936 246 8  Tot ziens, tot morgen         William Maxwell         € 17,50
 978 90 5936 203 1  All the King’s Men          Robert Penn Warren       € 17,50
 978 90 5936 375 5  Mendelssohn op het dak       Jiří Weil             € 17,50

              10 jaar cossee  

           Gratis backcard, bestel op beurs of rechtstreeks bij de uitgeverij          € 00,00
 978 90 5936 362 5  De omweg, jubileumeditie       Gerbrand Bakker        € 12,50
 978 90 5936 361 8  De vuistslag, jubileumeditie      Mark Boog           € 12,50
 978 90 5936 352 6  In ongenade, jubileumeditie      J.M. Coetzee           € 12,50
 978 90 5936 355 7  Rakelings, jubileumeditie       Yolanda Entius         € 12,50
 978 90 5936 358 8  De drinker, jubileumeditie       Hans Fallada           € 12,50
 978 90 5936 353 3  De stem van Tamar, jubileumeditie   David Grossman         € 12,50
 978 90 5936 356 4  De grasbijter, jubileumeditie      Jan van Mersbergen       € 12,50
 978 90 5936 354 0  Vrouw in de schaduw, jubileumeditie  Dorinde van Oort        € 12,50
 978 90 5936 360 1  Zomerleugens, jubileumeditie     Bernhard Schlink        € 12,50
 978 90 5936 359 5  Opvoeden!, jubileumeditie       Aleid Truijens          € 12,50
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