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dorinde van oort
Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu
Met talrijke ongepubliceerde foto’s, afbeeldingen en documenten
isbn 978 90 5936 326 7 | nur 321

gebondenmet leeslint | 15 x 23 cm | ca.496 blz.
ca. 129,90 | verschijnt november 2011

Lees meer over Dorinde vanOorts indrukwekkende
biografie van JeanDulieu, de geniale schepper van
Paulus de Boskabouter en een verscheurd kunste-
naar, op pagina 16 en 17 en in onze speciale folder.

Noem de naam Paulus de Boskabouter,Eucalypta of Oehoeboeroe,
en bijna elke Nederlander vertoont een glimlach van herkenning.

Jean Dulieu’s figuren zijn nationaal erfgoed geworden.
Maar wat bijna niemandweet, is dat hun schepper, Jan vanOort,

alias Jean Dulieu, een dubbelleven leidde.Heen en weer geslingerd tussen
zijn vele talenten en gaven, en voortdurend bezig zijn obsessies
te camoufleren,was Jean Dulieu een buitengewoon productieve,

maar ook een tragische persoonlijkheid.

de nieuwe dorinde van Oort

Paulus de Boskabouter
of Het dubbelleven van Jean Dulieu



Twee veertienjarige schoolvrienden in een gejatte lichtblauwe Lada
onderweg in het wilde oosten vanDuitsland, even onvergetelijk als
de tocht over deMississippi van Tom Sawyer enHuckleberry Finn.

En Joe Speedboot had graagmee willen liften.

W O L F G A N G H E R R N D O R F

TSJ I K
‘Ook over vijftig jaar zullen we deze
roman nog steeds willen lezen.Maar
het is beter er meteen aan te beginnen.’
–Nürnberger Nachrichten

‘Je zou als lezer heel lang over
deze romanwillen doen om te
voorkomen dat je het boek ooit uit
krijgt.Het brengt je terug naar die
zomer toen je zelf veertien was.’
– Frankfurter Allgemeine Zeitung

‘Bij het lezen van Tsjik schiet je
geregeld in de lach,maar even
vaak raak je ontroerd, soms
zelfs in tranen.Tsjik is een boek
waarvan je als volwassene heel
blij wordt, terwijl het ook een
geweldig cadeau is voor de
leeftijdgenoten van de hoofd-
persoon.’ – Süddeutsche Zeitung

‘Zijn lofzang op jong zijn, vriendschap,
liefde en het leven getuigt tevens van
grote weemoed en droefenis, en dat maakt
dat deze roman van buitengewoon hoog
niveau is.’ –Die Zeit

‘Laat je door Tsjik vertederen,
opvrolijken, gelukkigmaken.’
–DieWelt
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• Leesexemplaren op de beurs
• Oost-Duits etalagemateriaal
• Aandacht Young Adult media
• Boekenleggers
• Posters

www.wolfgang-herrndorf.de

‘Ik moest een rondje geven
toen de eerste recensie
verscheen zonder

verwijzing naarDe vanger
in het graan van Salinger.’
–WolfgangHerrndorf

‘Dit is literatuur die
blijft.’– Jury Clemens
Brentano Preis 2011

wolfgang herrndorf
Tsjik

Roman
Oorspronkelijke titel Tschick
Vertaald door Pauline de Bok

isbn 978 90 5936 330 4 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | ca.256 blz.
ca. 118,90 | verschijnt september 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 0 4

Moeder in de ontwenningskliniek, vadermet
‘assistente’ op zakenreis: Maik Klingenberg zal
de grote vakantie in zijn eentje doorbrengen bij

het zwembad van de villa van zijn ouders.
Maar dan duikt Tsjik op.

WolfgangHerrndorf (Hamburg 1965) heeft gestudeerd aan de Academie
voor Beeldende Kunst en naam gemaakt als striptekenaar. Zijn

romandebuut In Plüschgewittern verscheen in 2002, gevolgd door
een verhalenbundel die in 2008met de Deutsche Erzählpreis bekroond

werd.Tsjik staat na een jaar nog steeds op de Duitse bestsellerlijst, is
onlangs onderscheidenmet de Clemens Brentano Preis 2011 en verschijnt

in meer dan vijftien talen.

Tsjik, die eigenlijk Andrej Tsjichatsjow heet, is niet bepaald een
toonbeeld van integratie.Hij komt uit een van de aso-torenflats
in Berlijn-Hellersdorf en heeft het op de een of andere manier

tot het gymnasiumweten te schoppen.Hij heeft een lichtblauwe
Lada gescoord en daarmee begint een tocht zonder landkaart
over het Duitse platteland in hartje zomer.Tsjik wil graag naar
Walachije waar zijn opa woont,maar er is in de hele provincie
Brandenburg geen enkele wegwijzer naarWalachije te vinden.

Wat volgt, is een reis die zo grotesk, droevig, dramatisch en
grappig is dat je geregeld niet meer verder kunt lezen van het

lachen,maar evenmin kunt ophouden. In de lege wereld achter
Berlijn is blijkbaar niemand echt in vakantiestemming.
Niet de knappe Tatjana, op wier verjaardagsfeest zij niet

uitgenodigd zijn, nietwo ii veteraan Fricke die een uitstekende
schutter is, niet de man aan de benzinepomp en helemaal niet

het varken op de autosnelweg.Maik vertelt hun vakantieverhaal
zonder opsmukmet het temperament van een veertienjarige,

argeloos en wereldwijs.
Tsjik is een hartverwarmende en hartverscheurende avonturen-
roman die maar één nadeel heeft: dat hij maar 256 bladzijden telt

en dus veel te snel uit is.Maar zo gaat dat nu eenmaal met
verboden tochtjes in een gejatte auto.
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Wolfgang Herrndorf
Tsjik

De onverwachte
publiekslieveling

in Duitsland.
Al meer dan een jaar
op de bestsellerlijst!
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• Speciale presentatie in Zeeland
• Auteursinterviews
• Leesexemplaar voor de boekhandel
• Actueel thema

lia tilon
Zielhond
Roman

isbn 978 90 5936 327 4 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | ca.208 blz.
ca. 118,90 | verschijnt november 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 2 7 4

Deoude scheepsbouwer Clovis Loos hoort
op de radio het nieuws van eenNederlandse
militaire missie.Zijn enige zoon Richter

is marinier en wordt opnieuw uitgezonden,
dit keer naar Irak.

Clovis, die zelf heeft gevochten in de TweedeWereldoorlog,
raakt van het nieuws danig in de war.Hij herinnert zich de slag
om de Sloedam in Zeeland.Een andere soldaat ving de kogel op
die, dat weet hij zeker, voor hemwas bedoeld.Ook herinnert
hij zich dat er voor zijn vader Jacques, de werfeigenaar, een

remplaçant werd gekocht om in zijn plaats de dienstplicht te
vervullen.Gegoede burgers konden vroeger voor hun uitgelote
kinderen een plaatsvervanger laten zoeken, een taak die werd

uitgevoerd door een ronselaar, een zogenaamde zielhond.
De oude Clovis besluit om zielhond te worden voor zijn zoon.

Hij gaat op jacht. Zijn zoektocht voert hem langs de rafelranden
van de stad.Uiteindelijk denkt hij in een Sloveen de perfecte

plaatsvervanger te hebben gevonden.
Hoe kijk je naar beelden van dewar against terror als je zelf

een oorlog hebt meegemaakt, terwijl je enige zoon en steun en
toeverlaat zijn voorbereidingen treft om naar Irak te vertrekken?

Wat doet dit met je, als vader? Een indrukwekkende roman
over vaderliefde, de macht van beelden, oorlogshartstocht,
drie generaties gepassioneerde scheepsbouwers, en de vraag

of zoiets bestaat, een plaatsvervangend lot.

Lia Tilon (Broek inWaterland 1965) studeerde aan de Dansacademie,
werkte als penitentiair inrichtingswerker voor het ministerie van Justitie

en als communicatie-adviseur.Op dit moment is zij zelfstandig
communicatietrainer. In 2002 verscheen haar veelgeprezen debuut

Huizen van papier. Zielhond is haar eerste roman bij uitgeverij Cossee.

Lia Tilon
Zielhond

Hoe ver kan
vaderliefde gaan?

Ook verkrijgbaar
als -book
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‘Ik wilde weten wat al die live oorlogsbeelden
teweegbrengen. Ik wilde weten wat dat is,
oorlogshartstocht, en wat een beschaafde jonge-
man ertoe brengt te zeggen: wij zijnmariniers in
ons hoofd en in ons hart, en zoals we vrouw en
kind vasthouden dragen we onze wapens.’
– Lia Tilon

‘Het gebeurt niet vaak dat je
een debuut leest waaraan je
weken later nog loopt te denken.’
–Algemeen Dagblad

‘Met veel gevoel en inlevingsvermogen
buigt Tilon zich over haar personages.’
– Leeuwarder Courant



jeremy chambers
De oogst en het gisten

Roman
Oorspronkelijke titel The Vintage and the Gleaning

Vertaald door Kitty Pouwels
isbn 978 90 5936 329 8 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 304 blz.
ca. 119,90 | verschijnt oktober 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 2 9 8
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Als Smithy ’s morgens langs de spoorbaan
naar de wijnberg loopt en ’s avonds volledig

nuchter terug sjokt naar zijn stille huis,wordt
hij steeds vaker door demeest pijnlijke

herinneringen overvallen.Hij weet dat hij van
zijn leven een zooitje heeft gemaakt.

Smithy is een oude man, die met zijn hond praat en tot zijn
verbazing nu zoekt naar een doel in het leven.En hij heeft aan
zijn lichaam gemerkt dat een barmhartige roes geen redding
meer biedt.Als hij op vrijdagnacht in de lawaaiige kroeg staat
en onverstoorbaar zijn limonade drinkt,worden zijn maten,

die wel stevig doordrinken, agressief.
Op een avond staat Charlotte voor zijn deur, op de vlucht

voor haar man, een alcoholist die verdacht wordt van doodslag.
Of hij haar voor een paar dagen onderdak kan bieden? Smithy

voelt onmiddellijk dat dit zijn laatste kans is om nog iets van zijn
leven te maken.Maar al snel ontvangt hij signalen dat hij,

als Charlotte bij hem blijft wonen, een hoge prijs moet betalen.
Chambers schrijft in een opvallendmuzikale stijl, en hij is net
als Gerbrand Bakker eenmeester in natuurbeschrijvingen en in
dialogen, die bijna zonder woorden een heel universum kunnen

oproepen.Een wereld als in de films van Ken Loach.

‘Jeremy Chambers schrijft
krachtig, gedurfd en

oprecht.Het lijkt alsof ik
er jaren op heb zitten
wachten om dit boek
te lezen.’ – AlexMiller

‘Door de poëtische taal
en de diepe emoties die
worden blootgelegd, is het
boek totaal onweerstaan-
baar.’ –Canberra Times

‘Wat een grootse roman.
Een schitterend en aan-
grijpend verhaal dat
prachtig wordt verteld.
JeremyChambers is
een ware schrijver.’
–M.J.Hyland

• Leesexemplaar voor de boekhandel
• Auteursinterviews
• Actie met Australische wijn

JeremyChambers (1974) woont inMelbourne.
Hij werkte als verhuizer en als landarbeider in de
wijngaarden, en hij studeerde Engels, filosofie en

psychologie.De oogst en het gisten is zijn met
meerdere prijzen bekroonde debuut dat hij schreef
tijdens een lange ziekte die hemmet slapeloosheid

teisterde. ©
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Jeremy Chambers
De oogst en het gisten

‘De oogst en het gisten bouwt rustig op tot een krachtig verhaal.
Het zwijgen in het boek is goud waard en zit vol opmerkzaammededogen.
De roman toont de harde kanten van het leven en omarmt daarmee

demensen die het zwaar hebben.’ –Age



10

Gedurende een langemet alcohol door-
drenkte carnavalsnacht is niemandwie hij is,
iedereen is verkleed en speelt een rol.Ralf was

vroeger een schipperskind en zet nu als veerman
de carnavalsgasten over naar de overkant van de

nacht.Maar, zegt een als pater verkledeman
tegen Ralf, tijdens Vastelaovend ben je niet ver-
kleed als iemand anders, tijdens Vastelaovend

ben je eindelijk jezelf.

In de drukke straten van Venlo en in de volle cafés en bars
houdt Ralf minutieus zijn score bij van biertjes, jenever en

andere opwekkende middelen.Met zijn schippersbenen houdt
hij het net zo lang vol als de meest doorgewinterde carnavals-

vierders. Hij ontdekt dat het feest niet alleen gaat over drank en
seks in een donker portiek.Af en toe denkt hij aan thuis, aan zijn

vriendin Sara en haar kinderen. Sara, die als schoolmeisje al
verliefd op hemwas.En die hij zevenentwintig jaar later weer
tegenkwam in de supermarkt, inmiddels alleenstaande moeder

met vier kinderen.Vanaf dat moment besluit hij haar bij te staan
en samenmet haar de kinderen te verzorgen.

Tegen de kleurrijke achtergrond van de Vastelaovend ontvouwt
zich het verhaal van eenman die niet alleen de dieperliggende
lagen van het feest ontdekt – de warmte, de saamhorigheid,

de serieuze ondertoon van de gein en dwaasheid –maar die ook
beseft dat hij zichzelf is kwijtgeraakt in de zorg voor het gezin.

Uiteindelijk vindt hij zichzelf terug, bijna zoals de pater
voorspelde.

Jan vanMersbergen (Gorinchem 1971) debuteerde in 2001met de roman
De grasbijter, die genomineerd werd voor de DebutantenPrijs. Bij uitgeverij

Cossee verschenen in 2003 de romanDe macht over het stuur, in 2005

De hemelrat, in 2007 Morgen zijn we in Pamplona (genomineerd voor diverse
literaire prijzen en vertaald in het Frans, Engels en Duits) en in 2009

Zo begint het, dat ook in het Duits werd vertaald.

jan van mersbergen
Naar de overkant van de nacht

Roman
isbn 978 90 5936 328 1 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz.
ca. 118,90 | verschijnt oktober 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 2 8 1

• Grootse presentatie op 11-11-2011

• Veel regionale pers rond carnaval
• Etalagemateriaal
• Optredens op diverse literaire podia
• Interviews in demedia
• Unieke L1 luisterfilm
• Voorintekening bijKoops Boeken groot
succes

www.janvanmersbergen.nl
Volg Jan vanMersbergen op Twitter
@janmersbergen

Wat te doen als je jezelf
bent kwijtgeraakt in de
zorg voor het gezin?
Weet je dan nog,wie je

echt bent?

‘Adembenemende
literatuur, dwingend van
opbouw, zwijgzaam over
drijfveren en verlangens,
onverbiddelijk uit-
mondend in wat niet
meer te zeggen valt.’
– Kees ’t Hart,

Leeuwarder Courant

Ook verkrijgbaar
als -book
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Jan van Mersbergen
Naar de overkant
van de nacht
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• Karski-avondmet film van Claude
Lanzmann
• Verschijnt in deMaand van de
Geschiedenis
• Achtergrondartikelen in demedia
• Boekenleggers

Jan Karski, geheim koerier van de Poolse
verzetsbeweging,was de eerste die Eden,

de Britse minister van Buitenlandse Zaken, en
de Amerikaanse president Roosevelt in 1942 en

1943 informeerde over het getto vanWarschau
en de vernietigingskampen.Ze hoorden hem
vriendelijk aan,bleven sceptisch en deden ...
niets. Eden stond Karski geen gesprekmet
Churchill toe en Roosevelt zei: ‘Zegt umaar

tegen de Polen dat wij de oorlog zullen winnen.’

Mijn bericht aan de wereld, al in 1944 geschreven, is een tijds-
document van de allereerste orde en het leest als een spannende
spionageroman.Wanneer Hitler Polen binnenvalt, vlucht de
vijfentwintigjarige Karski met zijn eenheid naar het oosten en

loopt recht in de armen van de Russen, die hem in een werkkamp
stoppen en daarna aan de Duitsers uitleveren.Hij springt uit een

veewagon en weet de Poolse verzetsbeweging te bereiken.Op
grond van zijn talenkennis en zijn fenomenale geheugen wordt
hij ingezet als koerier voor de Poolse regering in ballingschap in
Frankrijk.Tijdens zijn zogenaamde wandeltochten wordt hij

door de Gestapo opgepakt, gemarteld, en hij snijdt zijn pols door
om te voorkomen dat hij anderen verraadt.Katholieke nonnen
redden hem en helpen hem ontvluchten.Op verzoek van Joodse

partizanen laat hij zich binnensmokkelen in het getto van
Warschau en – in kapo-uniform – in een concentratiekamp waar
hij ooggetuige is van de Jodenvernietiging. In 1942 reist hij dwars
door nazi-Duitsland naar Engeland en Amerika waar hij Eden

en Roosevelt persoonlijk vertelt hoe ongekend de Duitsers
tekeergaan in Polen.

De suggestiviteit van de beelden en het levendige karakter van
de dialogen in Karski’sMijn bericht aan de wereld zijn dikwijls ge-
prezen. Zijn boek is ‘een indrukwekkende getuigenis vanmoed,

loyaliteit en menselijkheid’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Jan Karski
Mijn bericht
aan de wereld
Geschiedenis van een
ondergrondse staat

jan karski
Mijn bericht aan de wereld.

Geschiedenis van een ondergrondse staat
Oorspronkelijke titel Story of a Secret State. My Report to the World

Vertaald door Olaf Brenninkmeijer
Met een nawoord van historica Céline Gervais-Francelle, aantekeningen,

register en een uitgebreid fotokatern
isbn 978 90 5936 332 8 | nur 302 | gebondenmet leeslint | 15 x 23 cm |

ca.496 blz. | ca. 129,90 | verschijnt oktober 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 2 8
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‘Karski heeft demachthebbers van deze wereld onthuld
wat de wereld niet wilde weten.’ – Jorge Semprún

‘Jan Karski was dapper en vastberaden.Hij vraagt van ons
wat hij ook van zichzelf vroeg: dat we alle onrecht ter
wereld onder ogen zien en onverschrokken optreden om

het te bestrijden.De vrijheidmoet verdedigd worden, is zijn
boodschap voor alle mensen die naar vrijheid streven.’

– Bill Clinton
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‘Noch Eden nochRoosevelt heeft
iets ondernomen.Vonden ze alles
best wat Hitler deed?Waarom
hebben ze niet op z’nminst de
treinrails naar de concentratie-
kampen gebombardeerd?’
– Süddeutsche Zeitung

‘Mijn film Shoah bracht Jan Karski
voor ons allen weer tot leven en gaf
hem zijn plek in de geschiedenis
terug.’ – Claude Lanzmann

‘Dit boek geeft zeer indrukwekken-
de antwoorden op enkele moeilijke
morele kwesties – het zou nooit
van demarkt mogen verdwijnen.
Bijzonder aan te bevelen!’
– Frankfurter Rundschau

‘Leest als een boeiend spionage-
verhaal van John Le Carré.’
–Die Tageszeitung

‘Een uitzonderlijk biografisch
verslag dat niets aan kracht heeft
ingeboet.’ – Le Figaro Littéraire

‘Het mislukken van zijn poging om
de ogen van de wereld te openen
voor de grootste misdaad van de
vorige eeuw is onbegrijpelijk.Zijn
boek is een eersteklas tijdsdocu-
ment. Je kunt het nooit genoeg
lezers toewensen.’ – Frankfurter
Allgemeine Zeitung

Jan Karski

Jan Kozielewskiwerd in 1914 in Lódź geboren, in 1942 nam
hij de schuilnaam Karski aan.Vanaf 1939was hij als koerier
werkzaam voor de Poolse ondergrondse en in 1943wist hij te
ontkomen naar Amerika,waar hij door president Roosevelt
werd ontvangen.Toen de Gestapo achter zijn identiteit kwam,
kon hij niet meer terug. In New York schreef hij op een hotel-
kamer zijnMijn bericht aan de wereld.Het boek verscheen in
1944, dus nog tijdens de oorlog, in de Verenigde Staten.De
uitgever maande Karski om anti-Russische uitlatingen te ver-
mijden – een hoofdstuk over de rol van Stalin in de oorlog
werd geschrapt.Het boek was in Amerika een regelrechte
sensatie, het verscheen in een oplage van 400.000 exemplaren.
Kort daarop kwamen Engelse, Zweedse,Noorse en Franse uit-
gaven op de markt.Na de oorlog raakten de schrijver en zijn
boek in vergetelheid, tijdens de Koude Oorlog stond het veel-
vuldig opgedeelde Polen totaal niet in de belangstelling.De
eerste Poolstalige uitgave verscheen pas in 1999.Dit is de eerste
vertaling die in het Nederlands verschijnt en ook in het Duits
verschijnt het boek voor het eerst in 2011.
Karski was tot aan zijn dood in 2000 hoogleraar politicologie
aan de University of Georgetown inWashington,waar hij in
1968 onder meer Bill Clinton als jonge student onderwees.
Israël kende Jan Karski het ereburgerschap toe, in de Tuin der
Rechtvaardigen in Yad Vashem draagt een boom zijn naam.
Karski is nooit meer teruggekeerd naar zijn vaderland Polen
waarvan hij hartstochtelijk hield.

‘Wanneer een jongeman zich in 1942 uit vrije
wil een vernietigingskamp binnen laat
smokkelen; wanneer die man korte tijd later,
vermoedelijk als eerste, de kans krijgt om
president Roosevelt persoonlijk over de holo-
caust te vertellen; wanneer die man zijn oor-
logservaringen ten slotte in een hotelkamer
inManhattan opschrijft en dit boek in 1944

in Amerika een bestseller wordt – dan vraag
je je bedrukt af: waarom heeft het zevenen-
zestig jaar moeten duren voor dat boek bij
ons kon uitkomen?’ –Neue Zürcher Zeitung



‘Elke zichzelf respecterende uitgeverij heeft tegenwoordig een serie met
klassieken,maar Cossee steekt erbovenuit.Cossee Century brengt immers
niet de usual suspects,maar kiest er resoluut voor om vergetenmeesterwerken

opnieuw voor het voetlicht brengen.’ –Cuttingedge.be

willa cather
Een verloren vrouw
Roman
isbn 978 90 5936 309 0

Gebondenmet leeslint
160 blz. | 119,90

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 0 9 0

gabriel chevallier
Heldenangst
Roman
isbn 978 90 5936 265 9

Gebondenmet leeslint
304 blz. | 124,90

9 789059 362659

hans magnus enzensberger
De eigenzinnigheid van
Hammerstein
isbn 978 90 5936 230 7

Gebondenmet leeslint, geïllustreerd
304 blz. | 127,90

9 789059 362307

hans fallada
Alleen in Berlijn
Roman
isbn 978 90 5936 297 0

Gebondenmet leeslint,met documenten
en foto’s | 496 blz. | 129,90

9 7 8 9 0 5 9 3 6 2 9 7 0

georg forster
Het vuur nog geenszins gedoofd
Een reis door de Lage Landen in 1790

isbn 978 90 5936 279 6

Gebondenmet leeslint
256 blz. | 126,90

9 789059 362796

william maxwell
Tot ziens, tot morgen
Roman
isbn 978 90 5936 246 8

Gebondenmet leeslint
144 blz. | 119,90

9 789059 362468

robert penn warren
All the King’s Men
Roman
isbn 978 90 5936 203 1

Gebondenmet leeslint
480 blz. | 129,90

9 789059 362031

‘Cossee Century is demooie reeks die
de gelijknamige uitgeverij sinds een
paar jaar aan het opbouwen is.Met
ondermeer romans die in Amerika
alsmodern classicsworden beschouwd
en soms nooit in het Nederlands

vertaald zijn of al decennia niet meer
leverbaar zijn. Fijne ontdekkingen.’

– VPRO-Gids
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DavidGrossman laat in zijn nieuwste boek
De omhelzing iets heel bijzonders zien.Op een

beeldende, tedere en subtiele manier vertelt hij
ons iets over het bestaan wat we allemaal weleens

gevoeld hebben,maar nooit zo precies onder
woorden kunnen brengen als Grossman dat doet.
Dit fraaie boekje is geïllustreerd door de inter-

nationaal bekende Israëlische kunstenaresMichal
Rovner en vertaald door bekroond kinder-

boekenschrijver Edward van de Vendel.Het is een
verhaal voor jong en oud,dat je laat begrijpen dat

ieder mens uniek is,maar niet alleen.

david grossman
De omhelzing

Oorspronkelijke titel The Hug
Geïllustreerd doorMichal Rovner

Vertaald door Edward van de Vendel
isbn 978 90 5936 331 1 | nur 370, 302

gebonden | 15 x 21 cm | ca. 32 blz.
ca. 112,90 | verschijnt november 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 1 1

• Een prachtig geschenkboek voor
jong en oud
• Boekenleggers

David Grossman (Jeruzalem 1954) was als kind al
een bekende radiostem en is één van Israëls
beroemdste schrijvers.Hij publiceerde acht

romans,meest recent het veelgeprezen Een vrouw
op de vlucht voor een bericht, drie politieke boeken,

enkele kinderboeken en een toneelstuk.Zijn
boeken zijn in vijfentwintig talen vertaald enmet
talloze prijzen bekroond, vorig jaar nogmet de

prestigieuze Vredesprijs van de Duitse Boekhandel.
www.davidgrossman.nl

Michal Rovner (Tel Aviv 1957) is een van de internationaal meest befaamde
Israëlische kunstenaars,met werk in veel grote musea en galerieën over
de hele wereld.Dit jaar heeft zij een grote overzichtstentoonstelling in

het Louvre in Parijs.
www.michalrovner.com

Edward van de Vendel (Leerdam 1964) is kinder- en jeugdboekenauteur.
Hij schrijft voor alle leeftijden, van achtjarigen tot volwassenen.Hij

publiceerde onder meer vier Superguppie-bundels met vrolijke kinder-
poëzie. In 2005 schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk.Zijn werk is
vertaald in twaalf talen en werd o.a. bekroondmet vijf Zilveren Griffels.

www.edwardvandevendel.com

‘Een prachtige verdediging
van de eenzaamheid

én de liefde.’
– La Repubblica

25,–3

9
7

8
9

0
5

9
3

6
3

0
4

5



David Grossman
De omhelzing

Uit het boek:

‘Je bent lief,’ zei demoeder van Ben.Ze liepen in
het veld en het was laat in demiddag. ‘Je bent zo
ontzettend lief, zoals jij is er niemand in de hele
wereld.’

‘Is er echt niemand zoals ik?’ vroeg Ben.

‘Nee,’ zei zijnmoeder. ‘Jij bent de enige.’
Ze liepen langzaam verder.Een grote troep
ooievaars vloog hoog in de lucht boven hun hoofd,
op weg naar andere landen.

‘Maar waarom?’vroeg Ben.Hij bleef staan.
‘Waarom is er niemand zoals ik?’

‘Omdat iedereen uniek is en speciaal,’ lachte zijn
moeder.Ze ging op de grond zitten. ‘Kom even
naast me,’ zei ze, en ze floot naar de hond,Mirakel,
zodat hij er ook bij kwam. ©
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Noemde naam Paulus de Boskabouter,
Eucalypta,Gregorius of Oehoeboeroe, en bijna
elke Nederlander vertoont een glimlach van

herkenning. Jean Dulieu’s figuren zijn nationaal
erfgoed geworden.Maar wat bijna niemand
weet, is dat hun schepper, Jan vanOort, alias

Jean Dulieu, een dubbelleven leidde.

Aan de orde komen
– de opstandige maar ook schuwe jongemanmet (te) veel gaven
en talenten

– een fascinerende dagboekschrijver, verscheurd tussen kunsten,
familie en obsessies

– verrassende inzichten in de wereld van Paulus de Boskabouter
en zijn schepper

– nieuw en onbekend illustratiemateriaal uit de nalatenschap
van Jean Dulieu

Heen en weer geslingerd tussen zijn vele talenten en gaven,
en voortdurend bezig zijn obsessies te camoufleren,was Jean

Dulieu een buitengewoon productieve,maar ook een tragische
persoonlijkheid.

Dorinde van Oort heeft het hele oeuvre, de nagelaten dagboeken,
brieven en notities van haar vader als eerste uitputtend bestu-

deerd. Het resultaat is een adembenemende biografie met talloze
onbekende details, het verhaal van een geniale schepper en ver-
scheurdmens, en een tijdsbeeld van het naoorlogse Nederland.

©
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Dorinde vanOort (1946) is de auteur van onder
meer de succesvolle familiegeschiedenis

Vrouw in de schaduw (Cossee 2006, een bestseller,
ook in Duitsland) en de romanVrouwenvlees
(heruitgave 2007). Zij is ook beeldend kunste-
naar. Voor de biografie van Jan van Oort/Jean
Dulieu heeft zij honderden tot nu toe onbe-

kende bladzijden dagboeken, brieven en notities
ingezien en veel nieuwmateriaal uit onver-
wachte bronnen verzameld en verwerkt.

dorinde van oort
Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu

Met talrijke ongepubliceerde foto’s, afbeeldingen en documenten
isbn 978 90 5936 326 7 | nur 321

gebondenmet leeslint | 15 x 23 cm | ca.496 blz.
ca. 129,90 | verschijnt november 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 2 6 7

De publiciteitscampagne omvat
ondermeer:
• auteursinterviews
• optredens op radio en televisie
• radiospots
• advertenties in kranten en
tijdschriften
• boekhandels- en bibliotheken-
tourneemet Paulus-films
• banier voor de boekhandel
• deco-materiaal voor de etalage
• speciale tentoonstelling inHet
Nederlands StripmuseumGroningen
• reizende tentoonstellingmet bekend
en onbekend Paulus-materiaal

Ook verkrijgbaar
als -book

12,503
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Meer dan 150.000 exemplaren
verkocht in Nederland enDuitsland!
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Dorinde van Oort
Paulus de

Boskabouter
of Het dubbelleven van

Jean Dulieu

De eerste biografie over het
dubbelleven van JeanDulieu,
geniale schepper van Paulus de
Boskabouter, verteld door zijn
dochter Dorinde vanOort
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Bernhard Schlink (1946) is emeritus hoogleraar Public Law en Legal
Philosophy of Law aan de Humboldt Universiteit in Berlijn.Hij is bij
het grote publiek bekend door zijn romansDe voorlezer,De oude zonden,
De thuiskomst enHet eerste weekend, die alle bestsellers werden.Zijn
meest recente boek is Zomerleugens. www.bernhardschlink.nl

Geert Corstens (1946) was achtereenvolgens Officier van Justitie in
Arnhem,hoogleraar Strafrecht aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden waarvan hij
sinds 2008 President is. Zijn bekendste publicatie isHet Nederlands
strafrechtproces, dat nu toe is aan de zesde druk.

Vroeger werd algemeen gedacht dat de
rechter vooral de spreekbuis was van de wet.
De rechter zelf had geenmacht, die lag in de
wetgeving.

De geschreven wetgeving – neergelegd in wetten en in uit-
spraken van hogere rechtbanken die moeten worden over-
genomen door lagere rechtbanken – is vaak algemeen gesteld
enmeerduidig.
De wet moet worden geïnterpreteerd voordat hij kan worden
toegepast en dat interpreteren kan op verschillende manieren
gebeuren.Dit betekent macht voor de rechters. Iedere rechter
heeft een andere levensgeschiedenis en persoonlijkheid, dus is
het geen verrassing dat de interpretatie en toepassing van de
wet vaak per rechter verschilt.Geen enkele rechter kijkt op
dezelfde manier naar een bepaalde zaak.
Hierover debatteerden eind vorig jaar schrijver en jurist
Bernhard Schlink en president van de Hoge Raad der Neder-
landen Geert Corstens in het Haagse Vredespaleis. Bernhard
Schlink was op dat moment te gast bij het nias (Netherlands
Institute for Advanced Study) inWassenaar en benoemd tot
Vredesfilosoof in DenHaag.
Schlink en Corstens presenteren ieder een duidelijk standpunt
ten aanzien van dit actuele thema, dat een belangrijke rol
speelt in het publieke debat in Nederland. InObjectieve wet-
geving en subjectieve rechters zijn hun stellingen en hun welover-
wogen reacties op elkaar opgenomen zowel in het Nederlands
als in het Engels.Het oorspronkelijke debat werd gevoerd in
het Engels.

Bernhard Schlink en
Geert Corstens

Objectieve wetgeving
en subjectieve rechters

bernhard schlink en geert corstens
Objectieve wetgeving en subjectieve rechters

Essay i.s.m. FelixMeritis
Tweetalige uitgave in het Nederlands en het Engels

Oorspronkelijke titelObjective Law and Subjective Judges
Vertaling Gerda Baardman

isbn 978 90 5936 334 2 | nur 323

paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 96 blz.
ca. 19,90 | verschijnt oktober 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 4 2

• Boekpresentatie in FelixMeritis
• Interviews
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hans fallada
Alleen in Berlijn

Oorspronkelijke titel Jeder stirbt für sich allein
Gemoderniseerde vertaling van A.Th.Mooij
Met historische documenten, een nawoord

van Fallada, commentaren van tijdgenoten en
een nawoord over het originele manuscript

en de veranderingen
isbn 978 90 5936 333 5 | nur 302

paperback | 15 x 23 cm | ca. 528 blz.
ca. 119,90 | verschijnt november 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 3 5

Hans Fallada (Greifswald 1893 - Berlijn 1947) heette in werkelijkheid
Rudolf Ditzen. In 1931 verscheen zijn eerste succesvolle roman Bauern,

Bonzen und Bomben. In 1932 volgdeWat nu, kleine man?Deze roman,
die vier keer is verfilmd,maakte hemwereldberoemd. Fallada’s leven was
getekend door ellende, drugs en alcohol. Zijn romans raakten de zenuw

van zijn tijd en werden door de nazi’s verboden. Pas na zijn dood
verschenenAlleen in Berlijn (1947) enDe drinker (1950). Zijn boeken

worden nu wereldwijd opnieuw uitgegeven en geprezen.

VanHans Fallada’s meesterwerkAlleen in
Berlijn is vorig jaar in de kelder van de oorspron-
kelijke uitgever een versie gevonden die op het

gebied van vloeken en seksminder kuis is.
Bovendien bleken in hoofdstuk zeventien
enkele pagina’s over AnnaQuangels nazi-
verleden te zijn gesneuveld in de editie die

inmiddels wereldwijd is vertaald.

De toenmalige uitgeverij Aufbau had in 1947 ten doel de
democratische opvoeding van het Duitse volk onder Russisch

toezicht te ondersteunen. Blijkbaar moest de roman destijds
meer humanistisch opbouwend zijn. Een overtuigd nazi als

hoofdpersoon, dat was te veel van het goede.Wij weten niet of
Hans Fallada deze redactie van zijn roman zou hebben goed-

gekeurd. Hij overleed kort na de inlevering van het manuscript.
Het is wel voorstelbaar dat hij met de gepubliceerde versie

ingestemd zou hebben, omdat hij de cultuurpolitieke
doelstelling van Aufbau onderschreef.

Deze midprice editie heeft dus een dubbel voordeel voor de
lezers: een goedkope uitgave en, voor het eerst, de ‘onbewerkte’

originele versie, zoals Fallada zijn manuscript inleverde.

Na 65 jaar ontdekt:
de originele,

onverkorte versie!

Hans Fallada
Alleen in Berlijn

• Grote Fallada-avond i.s.m.Goethe
Institut in Amsterdam en Brussel
• Filmvoorstelling Jeder stirbt für sich
allein/Alleen in Berlijn in Amsterdam
• ToneelvoorstellingKleinerMann, was
nun?/Wat nu, kleine man? in Antwerpen
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HetWinterboek, samengesteld door
Gerbrand Bakker en Eva Cossée, is een vrolijke,
moderne variant van een aloude klassieker met

mooie, literaire verhalen over de winter,
over sneeuw en ijs en over een kerstviering in

zomers warmZuid-Afrika.

Daarnaast staan er voor iedere thuiskok bruikbare en lekkere
recepten in voor echte winterkost als stamppot en erwtensoep,

en ook voor speculaas, oliebollen en glühwein.Voor de overwin-
teraars in zonnige oorden staat er een ijsrecept in.

Ook zijn veel handige tips opgenomen, bijvoorbeeld over de
(moes)tuin in de winter,moet de vorst echt eerst over de boeren-
kool heen, omdat hij anders niet smaakt enmoeten de oleanders

inderdaad naar binnen als het vriest.
En tips voor de schaatser: hoe train je je spieren en voer je je

conditie op voor een echte grote toertocht en wat doe je aan om
warm te blijven i.p.v. het pak kranten onder de trui van Reinier
Paping.En hoe zit het met de dieren in de winter?Moet je de
vogels bijvoeren en wat geef je ze? Hoemaak je zelf een vetbol

voor de vogels en hoe figuurzaag je een voederhuisje?
Voor de lange winteravondenmaakte Gerbrand Bakker een

uitgebreide etymologische quiz,waar hij bij zijn optredens in
het land veel succes mee heeft.

Het merendeel van de teksten in dit boek is van de hand van
Gerbrand Bakker zelf, voor sommige bijdragen zijn andere

auteurs uitgenodigd.

HetWinterboek is het ideale cadeau voor jezelf en
voor bijna iedereen in je omgeving.

Gerbrand Bakker (Wieringerwaard 1962) schreef de romans Boven is het
stil,Perenbomen bloeien wit, Juni enDe omweg. Tevens publiceerde hij het
dierendagboek Ezel, schaap en tureluur. Zijn werk is meermalen bekroond
en wordt in veel talen vertaald.Eerder verscheen het door hem samen-
gestelde Junior etymologisch woordenboek.Daarnaast is hij gediplomeerd
hovenier en schaatstrainer.De winter is zijn meest geliefde seizoen.

gerbrand bakker e.a.
Winterboek

Met talrijke illustraties
isbn 978 90 5936 338 0 | nur 350

paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca.272 blz.
ca. 117,50 | verschijnt november 2011

9 7 8 9 0 5 9 3 6 3 3 8 0

• Posters
• Ansichtkaarten
• Advertenties
• Winters promotiemateriaal voor
de boekhandel

www.gerbrandsdingetje.nl

Gerbrand Bakker
Winterboek

‘Ik schaats.Na vier nachten
vorst ligt het GrooteMeer
dicht, op een langwerpig
windwak in het midden
na.Als ik de eenden,water-
hoentjes enmeerkoeten in
de gaten houd, zal ik niet te
water raken.De Amster-
dammers zijn er nog niet,
ze weten niet dat het al

kan.’ – Gerbrand Bakker in
Boven is het stil
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Nu in midprice
‘De beste roman die ooit over het Duitse verzet
tegen de nazi’s is geschreven.’ – Primo Levi
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Handige boekenhanger voor aan de boekenkast
ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan!

Boekenhanger
isbn 8713791002956 | nur 017

Uitgevoerd in roestvrij staal,
verpakt in handig doosje
14 x 33 cm | adviesprijs 119,95

verschijnt november 2011

In 2012 vieren we dat het tien jaar geleden is dat het
eerste Cossee-boek verscheen. In dit feestjaar willen
we op verschillendemomenten iedereen zoveel
mogelijk latenmeegenieten.We beginnen nu alvast
met de produktie van een unieke boekenhanger voor
aan de boekenkast waar je je favoriete boekenmee in
het zonnetje kunt zetten.Voor je lievelingsboeken,
voor de boeken die je nog wilt lezen, of voor de boeken
die je aan je vrienden wilt laten zien.

10
jaar

10
jaar



Verschijningskalender

Zojuist verschenen

Augustus

September

Oktober

November

Gerbrand Bakker – Junimidprice
Lucette ter Borg –Valkruid
Willa Cather – Een verloren vrouw
Yolanda Entius –Het kabinet van de familie Staal
Saskia Goldschmidt –Verplicht gelukkig. Portret van een familie
Heike B.Görtemaker – Eva Braun. Leven met Hitler
David Grossman – Een vrouw op de vlucht voor een berichtmidprice
Gilles Leroy –Alabama Song
Rita Verschuur –De tweede moeder
Jan CostinWagner –Het laatste zwijgen

Julia Bachstein – Literaire kattenkalender 2012

FrancescaMelandri – Eva slaapt

Mark Boog –Het lot valt altijd op Jona
HansMagnus Enzensberger –Het zachte monster Brussel of Europa in de klem
Hans Fallada –Wat nu, kleine man?
Wolfgang Herrndorf – Tsjik

Jeremy Chambers –De oogst en het gisten
Jan Karski –Mijn bericht aan de wereld
Jan vanMersbergen –Naar de overkant van de nacht
Bernhard Schlink en Geert Corstens –Objectieve wetgeving en subjectieve rechters

Gerband Bakker –Winterboek
Boekenhanger
Hans Fallada –Alleen in Berlijnmidprice plus
David Grossman –De omhelzing
Lia Tilon – Zielhond
Dorinde van Oort – Paulus de Boskabouter of Het dubbelleven van Jean Dulieu
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in DenHaag en heeft een boek uit de unieke
collectie van het oudste boekenmuseum ter
wereld geadopteerd.Adopteer ook een boek en
ga naar www.meermanno.nl/boekzoektvrouw
en helpmee aan het behoud
van deze bijzondere collectie!


