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schrijf je in 
voor de 

nieuwsbrief 
van uitgeverij 

cossee op 

www.cossee.com 

en volg ons op

  facebook.com/cossee

  twitter.com/uitgcossee

NIEUWS

Kort na de première werd de verfi lming van Gerbrand Bakkers 
Boven is het stil al betiteld als beste fi lm op het fi lmfestival van 
Turijn, na een stortvloed aan vier-sterrenrecensies. De fi lm Nono 
het Zigzagkind, gebaseerd op de roman van David Grossman, 
werd verkozen tot beste Europese jeugdfi lm. Er komen nog meer 
Cosseefi lms aan: de fi lmrechten van Lot Vekemans’ Een bruids-
jurk uit Warschau, Jan van Mersbergens Naar de overkant van de 
nacht en Gerbrand Bakkers De omweg zijn inmiddels verkocht. 

de beslissing van britta böhler 

overstijgt landsgrenzen

De roman De beslissing van Britta Böhler, 
waarin zij drie cruciale dagen in het leven 
van Thomas Mann beschrijft, zoemde al 
maanden voor verschijnen als grote titel 
rond op de London Book Fair. De rechten 
werden snel daarna verkocht aan verschil-
lende landen: de titel zal in vertaling ver-
schijnen in onder andere Duitsland en Israël.

ander nieuws

Gerbrand Bakker wint met The Detour (De om-
weg) de Independent Foreign Fiction Prize | 
Het nieuwe toneelstuk Vals van Lot Vekemans 
gaat in september in première in Gent | Rech-
ten Coetzeebiografi e van J.C. Kanne meyer aan 
China verkocht | Hans Croiset, auteur van 
Lente in Praag, heeft ook succes op de planken 
met Strange Interlude |  Toneelbewerking Eric 
Schneiders Een tropische herinnering in 2014 
in première

cosseefilms groot succes
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Gajto Gazdanov Het fantoom van 

Alexander Wolf

‘Wie dit boek leest, houdt daarna nog meer 

van het leven!’ – maxim biller

roman

In samenwerking met Lebowski Publishers

Met een nawoord van Rosemarie Tietze

Oorspronkelijke titel Prisrak Alexandra Wolfa

Vertaald door Yolanda Bloemen

isbn 978 90 4881 760 3 | e-isbn 978 90 4881 761 0 | nur 302

paperback met fl appen |12,5 x 20 cm | 192 blz | € 18,90

verschijnt september 2013

9 789048 817603

3

Een journalist heeft er jaren later nog spijt van dat hij als jonge soldaat 
in de Russische burgeroorlog een man die hem in de steppe achtervolg-
de neerschoot, en op diens paard ontvluchtte. Wanneer hij deze ge-
beurtenis in een Engelstalige roman van een zekere Alexander Wolf tot 
in het kleinste detail beschreven vindt, concludeert hij dat zijn toenma-
lige achtervolger nog moet leven…

Vraag de speciale Gazdanov-brochure 

aan bij bouman@cossee.com 

of kijk op www.gajtogazdanov.nl
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Maarten Rietgans is in de wieg gelegd voor 

een groots leven. Althans, zo ziet hij dat zelf.
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Rinus Spruit

Een dag om aan de 
balk te spijkeren

Hij stuurt Nina uit Harderwijk een aardige ansicht-

kaart uit Kwadendamme. Hij ontvangt een briefje 

van haar terug: ‘Jouw ansichtkaart heb ik onder mijn 

kussen gelegen. Elke keer als ik er naar kijk, verlang 

ik naar je. Maarten, ik wil door je opgepakt en ge-

koesterd worden.’ Onder mijn kussen gelegen. Maarten 

schudt zijn hoofd. Hij schrijft onmiddellijk terug dat 

hij afziet van verder contact. Met iemand die zulke 

taalfouten maakt, kan het nooit wat worden.

uit: een dag om aan de balk te spijkeren
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rinus spruit (Nieuwdorp, 1946) 

beh aalde een groot succes met zijn 

debuutroman De rietdekker (Cossee 

2009). De Duitse vertaling verscheen 

onder de titel Der Strom, der uns trägt 

en ontving ook daar lovende recensies. 

In het voorjaar van 2011 bracht theater-

 groep Zeelandia een toneelbewerking 

op de planken met Bram Kwekkeboom 

in de hoofdrol. In het najaar ging het 

stuk in reprise. Spruit won enkele 

prijzen met zijn korte verhalen. Eerder 

werkte hij als verpleegkundige en 

journalist. Hij is ook fotograaf. 
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‘Op een mooie, intelligente, onopgesmukte manier schetst Rinus Spruit beelden 

van zijn familie en eigenlijk ook van een stuk Nederlandse geschiedenis.’ 

– wim brands over de rietdekker

 promotie 

• Boekpresentatie met medewerking van Oek de Jong

• Langverwachte opvolger van het succesvolle De rietdekker

• Auteursinterviews in dag- en weekbladen

• Verschijnt voor de Week van het Zeeuwse Boek

• Leesexemplaar

• Cossee World Rights

• Boekenleggers

 www.rinusspruit.nl

 Boek nu uw optreden met Rinus 

Spruit! De eerste data en locaties 

zijn al bekend. Neem contact op met 

beekman@cossee.com om de auteur 

ook in uw boekhandel te ontvangen.

 optredens in:

• Het Paard van Troje in Goes

• De Drvkkery in Middelburg

• Boekhandel Quist in Bergen op Zoom

‘De balk in de schuur was eigenlijk de agenda van de boer. Alleen 

zaken die echt belangrijk waren en die je niet mocht vergeten, wer-

den aan de balk gespijkerd.’ – rinus spruit
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roman

isbn 978 90 5936 448 6 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz

ca. € 18,90 | verschijnt oktober 2013

Rinus Spruit Een dag om aan 
de balk te spijkeren

Maarten Rietgans streeft naar het aller-
hoogste. Hij moet meer presteren dan 
zijn omgeving, anders gaat hij, de meest 
schuchtere mens van Zeeland, ten onder.

Na het overlijden van zijn moeder ontvlucht hij het 
Zeeuwse platteland. Hij meldt zich als leerling-ver-
pleegkundige bij een Rotterdams ziekenhuis, en slaagt 
daar glansrijk – maar neemt dan ontslag omdat hij zich 
niet geliefd voelt bij zijn collega’s en bij elke vorm van 
erkenning vlucht. Of hij nu als bankbediende, fotograaf, 
buschauffeur of meteropnemer werkt, zijn dienstver-
band duurt nooit lang. Zijn vader, een kleine landbou-
wer, begrijpt er niets van. ‘Jongen, jongen, jongen, jon-
gen.’ Waarom houdt Maarten nooit iets vol?

In de liefde gaat het hem al niet beter af. Hoewel hij 
wekelijks reacties krijgt op zijn veelvuldig geplaatste 
contactadvertenties, keurt hij het overgrote deel van 
de vrouwen bij voorbaat af – een enkele spelfout kan 
al fataal zijn voor een toekomstige ontmoeting. 

Zijn zoektocht naar werk, een vrouw, een groots en 
meeslepend leven én een rustig bestaan is afwisse-
lend ontroerend, aandoenlijk en komisch. 

9 789059 364486

‘Wie van Maarten ’t Hart en Gerbrand Bakker houdt zal dit typisch 

Hollandse proza met evenveel plezier lezen.’ 

– hugo borst over de rietdekker
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 promotie

• Leesexemplaar

• Interviews en recensies in dag- 

en weekbladen

• Boekenleggers

De bloemen van Mimì Orlando is een grootse roman over een 

onbekend hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Een uniek 

verhaal van een bijzonder krachtige vrouw, tegen de achtergrond 

van de arbeidsmigratie aan het einde van de twintigste eeuw.

mario desiati (Locorotondo, 1977) 

groeide op  in Martina Franca, studeerde 

rechten en woont in Rome waar hij werkt 

als journalist en redacteur. Hij publiceerde 

eerder poëzie, bloemlezingen, romans en 

essays. Zijn werk is vertaald in het Engels, 

Duits, Frans, Spaans en Koreaans. In Italië 

ontving hij meerdere literaire prijzen, 

waaronder de Premio Mondello en de 

Premio Vittorio Bodini. Zijn roman Il paese 

delle spose infelici (2008) werd in 2011 

verfi lmd. 

‘Een archaïsch verhaal over leven en dood. 

Met grote souplesse combineert Desiati 

de meedogenloze realiteit met de poëzie 

van de oude sprookjes die zijn personages 

door het leven dragen.’ – la repubblica
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roman

Oorspronkelijke titel Ternitti

Vertaald door Liesbeth Dillo

isbn 978 90 5936 449 3 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 240 blz

ca. € 19.90 | verschijnt januari 2014

Mario Desiati De bloemen van 
Mimì Orlando

‘Mimì Orlando was geen vrouw die door 
dichters werd bemind. Ze was te mense-
lijk en te echt om verheerlijkt te worden 
door een scribent. Versregels konden 
haar niet vereeuwigen. Soms beledigt 
niets een vrouw meer dan een gedicht.’

In 1975 emigreert de jonge Mimì met haar ouders naar 
Zwitserland, ver weg van haar thuis in het arme Pu-
glia waar het altijd naar de zoute zee ruikt. In Zürich, 
waar haar vader werk heeft gevonden, wordt het ge-
zin verwelkomd door de geur van fabrieken en het 
fi jnstof van asbest.

Mario Desiati vertelt Mimì’s verhaal tegen de histo-
rische achtergrond van het gastarbeidersleven en het 
zware fabriekswerk, de slachtoffers die de giftige stof-
fen maakten en de decennialange nasleep daarvan. 

In de jaren negentig is Mimì terug in Puglia. Het 
valt haar op dat alle mannen van het dorpsplein ver-
dwenen zijn – die zijn of doodziek,  of niet meer te-
ruggekomen uit de asbestfabrieken. Het najagen van 
hun dromen van welvaart en een betere toekomst 
hebben ze met hun gezondheid of zelfs met de dood 
moeten bekopen. Ze weet dat zij haar leven anders 
moet aanpakken dan de generatie van haar dierbare 
ouders. De tijden zijn veranderd, maar hoe kan Mimì 
niet zeggen. Ze voelt het: in de opvoeding van haar 
dochter, in haar werk en in de liefde. 

9 789059 364493
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Hans Fallada’s openhartige herinneringen aan een 

turbulent leven en de terreur van de nazi’s – stiekem 

en in minuscuul schrift opgetekend in de gevangenis 

in 1944 – zijn kortgeleden ontcijferd en worden nu 

voor het eerst in Nederland gepubliceerd.

9 789059 363335 9 789059 363212 9 789059 363854
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Hans Fallada

In mijn vreemde land
Berichten uit de gevangenis, 1944

In 1944 belandt Hans Fallada, nadat hij zijn echtgeno-

te met een pistool heeft bedreigd, in de gevangenis. 

Het lijkt met hem gedaan: een alcoholist, een geeste-

lijk en lichamelijk wrak, een auteur die niet meer tot 

schrijven in staat is. Maar juist hier, in dit ‘dodenhuis’, 

omgeven door moordenaars en zedendelinquenten 

en onder voortdurend toezicht van zijn bewakers, is 

schrijven zijn redding. Regel na regel schrijft hij zijn 

haat tegen de nazi’s en de vernederingen van de af-

gelopen jaren van zich af. En zet daarmee zijn leven 

op het spel.
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‘De tekst die nu, na meer dan zestig jaar, voor het eerst volledig toeganke-
lijk is, is een typische Fallada: een mengeling van woede-uitbarstingen en 
grootspraak, ernst en frivoliteit, colportage en feiten – als een poëtisch 
live-verslag vanuit het centrum van de waanzin.’ – der spiegel

 promotie

• Uitgever gaat op ‘Fallada-tournee’ 

langs de boekhandels

• Leesexemplaar

• Speciale reis naar het Fallada-museum 

in Carwitz bij Berlijn

• Voorpublicatie

• Boekenleggers

hans fallada (Greifswald, 1893 – 

Berlijn, 1947) raakte met zijn romans 

de zenuw van zijn tijd. Zijn oeuvre is in 

vele talen verschenen, vaak verfi lmd en 

dankzij de roman Alleen in Berlijn 

(Cossee 2010) wereldwijd herontdekt. 

Een groot deel van zijn werk werd door 

de nazi’s verboden. In 1932 verscheen 

Fallada’s wereldsucces Wat nu, kleine 

man? (Cossee 2011), pas na zijn dood 

verschenen de romans Alleen in Berlijn 

en De drinker (Cossee 2012). 

In mijn vreem de land. Berichten uit de 

gevangenis, 1944 verscheen in 2009, 

vijfenzestig jaar nadat Fallada het 

opschreef. Het ontcijferen van zijn 

minuscule handschrift, vol afkortingen 

en met soms wel negentig regels per 

pagina, nam vier jaar in beslag.
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Terwijl het in Berlijn bommen regent en huizen in 
vlammen opgaan, schrijft Hans Fallada in een ge-
vangeniscel in Strelitz een relaas dat hem het leven 
kan kosten. Openhartig en verstrikt in zijn eigen te-
genspraken legt hij getuigenis af van zijn ervaringen 
in het Derde Rijk, maar ook van de opkomst en 
neergang van een schrijver.

In mijn vreemde land is een unieke combinatie van 
autobiografi e, een sprekend tijdsbeeld en het ver-
slag van iemand die moet schrijven om te overleven. 
Onder de ogen van zijn bewakers beschrijft Fallada 
pakkend en aangrijpend zijn meest turbulente ja-
ren, vanaf zijn wereldsucces Wat nu, kleine man? in 
1932 tot zijn verblijf in de gevangenis in 1944. 

En wat heeft die man veel te vertellen over de roar-
ing twenties and brown thirties! Over zijn plotselinge 
schrijversroem, een leven zonder materiële zorgen, 
drankorgieën met Hemingway waarbij zelfs de sekt-
glazen werden opgegeten. Over goede en foute vrien-
den, intriganten en informanten, nazibewonde raars 
van zijn boeken, over Goebbels’ pogingen hem om te 
kopen met privileges, en altijd weer over de hunke-
ringen naar een gewoon leven, naar rust en het over-
winnen van zijn verslavingen en angsten. 

Als schrijver kon Fallada zich niet voorstellen er-
gens anders te leven dan in Duitsland. Maar voor het 
feit dat hij blijft, betaalt hij een hoge prijs. Hij be-
schrijft meedogenloos het falen en de groeiende wan-
hoop van een apolitiek man. Juist dit maakt In mijn 
vreemde land tot Fallada’s meest persoonlijke boek.  

Hans Fallada In mijn vreemde land

Met nawoord, noten en een overzicht 

van leven en werk

Oorspronkelijke titel In meinem fremden 

Land. Gefängnistagebuch 1944

Vertaald door Anne Folkertsma

isbn  978 90 5936 450 9 | nur 302

paperback | 13,6 x 21,5 cm | ca. 352 blz

ca. € 22,90 | verschijnt oktober 2013

9 789059 364509

Berichten uit de gevangenis, 1944
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‘Een klein meesterwerk’ – de Volkskrant | ‘Laat je op het puntje van je stoel zitten.’ – NRC Handelsblad | ‘Een wonder-

schoon boek.’ – Het Parool | ‘Een indringend boek over vriendschap, loyaliteit en liefde.’ – De Telegraaf | ‘Een mees-

terstukje.’ – De Morgen | ‘Een rijke roman.’ – hp de Tijd | ‘Wat een goed boek. Elke keer als ik het opensloeg, steeg er 

een geweldig rumoer uit op, en als ik het dichtsloeg was het onmiddellijk weer stil. Zoals bij een verjaardagskaart 

met een elektronisch deuntje erin. Een indrukwekkend 

effect.’ – Tommy Wieringa | ‘Wat-Een-Boek!’ – Joubert 

Pignon | ‘Ik vond Naar de over- kant van de nacht prachtig.’ 

– Maartje Wortel | ‘De meest tedere roman die ik ooit 

las.’ – Connie Palmen | ‘Topro- man.’ – Kluun | ‘Intrige-

rende roman.’ – Het Finan- cieele Dagblad | ‘Ontroe-

rend verhaal over een gewone man, verteld zonder veel 

woorden te verspillen.’ – Else- vier | ‘Een rijke roman.’ – 

hp de Tijd | ‘Van Mersbergen schrijft met zulke precieze 

dronkenmanszwierigheid dat de roes en de vermoeid-

heid en de emoties van zijn personage bij vlagen vol-

komen aanstekelijk worden.’ – De Groene Amsterdammer | 

‘Geen woord te veel en ner- gens semi-poëtisch gebral, 

ook niet na zeventig bier. Ralfs louterende overtocht is er 

een die hij zich morgenoch- tend ook nog herinnert. 

En u ook.’ – vpro Gids | ‘Elke samenvatting zou onrecht 

doen aan de kracht.’ – Dagblad De Limburger | ‘Je hoeft 

niets met carnaval te hebben om dit boek ten volle te 

kunnen waarderen.’ – Leestafel | ‘Een belevenis voor oog 

en oor.’ – De Bode van Schim- melpennink | ‘Met dit boek 

voegt Van Mersbergen iets vrij unieks toe aan de litera-

tuur.’ – Recensieweb | ‘De re- dactie van Lamoer houdt 

niet van carnaval. Maar als Jan van Mersbergen erover 

schrijft houden we er wel van.’ – Lamoer | ‘Van Mersber-

gen heeft de eerste nominaties voor de grote prijzen al 

binnen. Het zou meer dan te- recht zijn als een van die 

prijzen zijn kant op ging.’ – Tzum | ‘Een prachtroman.’ 

– Algemeen Dagblad | ‘Het is heel erg goed geschreven.’ – tros 

Nieuwsshow | ‘In slechts 175 pagina’s creëert de schrij-

ver een hele wereld.’ – Zin | ‘Een beeldschoon boek 

over altruïsme, verantwoorde- lijkheid, vrijheid en vooral 

over onbaatzuchtige liefde.’ – 8Weekly | ‘Of je nou van 

carnaval houdt of niet, met deze korte roman laat Van 

Mersbergen opnieuw zijn kwaliteit zien.’ – Passionate Magazine | ‘Een briljante roman die me nog lang zal bijblij-

ven.’ – Anna van Gelderen | ‘Wat een weergaloos mooi boek.’ – Sieger Sloot | ‘Wat een goed boek. Echt goed.’ – 

Louis Stiller | ‘Een boek om in te verdrinken.’ – Norbert Pek | ‘Wat een waanzinnig mooi boek.’ – Toine Heijmans | 

‘Echt een strak vet boek.’ – James Worthy | ‘Ik heb genoten van Naar de overkant van de nacht. Het is een van de 

weinig boeken die je niet zozeer meetrekken in een verhaal maar in een bepaalde sfeer.’ – Charlotte Mutsaers

9 789059 364516

roman

isbn 978 90 5936 451 6 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | 176 blz

€ 10 | verschijnt januari 2014

cossee world rights

www.janvanmersbergen.nl
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Eva Meijer

Dagpauwoog

Hoe kwam je op het thema van Hoe kwam je op het thema van DagpauwoogDagpauwoog??

Ik vind het belangrijk om me als schrijver niet alleen met existentiële zaken 
bezig te houden, maar ook met maatschappelijk relevante kwesties. Hoe 
mensen met andere dieren omgaan, is volgens mij een van de grote proble-
men in onze samenleving en bovendien een probleem dat veel mensen niet 
eens als probleem ervaren. 

Waarom is de roman de meest geschikte vorm voor wat je wilde vertellen?Waarom is de roman de meest geschikte vorm voor wat je wilde vertellen?

In een roman is er ruimte om verschillende kanten van een zaak te laten 
zien, om vragen te stellen en te tonen hoe complex die zijn. Dieren zijn in 
de mode, maar de discussie blijft vaak hangen in verontwaardiging over 
uitwassen, zoals megastallen en vleesschandalen. Een roman schept een 
wereld waar de lezer een tijdje kan verblijven, zodat ze daarna de echte 
wereld anders kan gaan zien.

Waarom is dit boek belangrijk voor je?Waarom is dit boek belangrijk voor je?

In deze roman komen een aantal thema’s samen die belangrijk voor me 
zijn, van dieren tot feminisme – het is eigenlijk een heel persoonlijk boek. 
Maar het is ook belangrijk omdat ik van de personages ben gaan houden, 
hoewel ik ze niet kon redden.
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 promotie

• Optredens in boekhandels

• Interviews in dag- en weekbladen

• Leesexemplaar

• Optredens op literaire festivals 

(o.a. Crossing Border)

• Cossee World Rights

• Boekenleggers

 www.evameijer.nl

eva meijer (Hoorn, 1980) is beeldend 

kunstenaar, fi losoof, schrijver en 

singer-songwriter. Ze maakt performan-

ces, muziektheatervoorstellingen en 

installaties, maar ook tekeningen, foto’s, 

video’s en afl eidingsmateriaal voor 

varkens. Ze publiceerde eerder korte 

verhalen en poëzie in literaire tijdschrif-

ten als De Revisor en De Brakke Hond en 

op websites als hard/hard//hoofd. Haar 

debuutroman Het schuwste dier (2011) 

werd genomineerd voor de Academica 

Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil 

en de Vrouw&Proza Debuutprijs. 

Meijer is medeo prichter van literair 

collectief De Jagers. In september 

begint ze met haar promotieonderzoek, 

getiteld ‘Political Animal Voices’, aan de 

Universiteit van Amsterdam.
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‘Bompakketjes,’ fl uisterde Marcel.

‘Wat zeg je?’

‘Je hebt toch wel gelezen over die bompakketjes? Die zijn van mij.’

16
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roman

isbn 978 90 5936 452 3 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz

ca. € 18,90 | verschijnt november 2013

9 789059 364523

Eva Meijer Dagpauwoog

‘Je doet het pakketje op het juiste moment door de 
brievenbus en loopt weg. Dat is alles. Je moet eigen-
lijk vooral de tijd in de gaten houden. Je mag niet te 
vroeg zijn, maar ook niet te laat, je wil niet dat het 
pakketje in je auto ontploft. Je moet dus voorkomen 
dat je in de fi le komt te staan.’

Iris Dagpauwoog verhuist met haar hondje Pol 
naar een afgelegen dorp bij zee. Daar ontmoet ze 
dieren rechtenactivist Marcel, die haar stukje bij 
beetje weet te overtuigen van de noodzaak om in te 
grijpen in de manier waarop mensen met andere 
dieren omgaan. 

De geschoolde klokkenmaker Marcel heeft zo zijn 
ideeën over wat er moet gebeuren en neemt daarbij 
een zeker risico voor lief – voor zichzelf én anderen.

Hij maakt de bompakketjes in een schuurtje in 
zijn tuin, zij helpt hem ze ’s nachts, wanneer er nie-
mand aanwezig is, door de brievenbussen van slage-
rijen te gooien. Op het hoogtepunt van de landelijke 
aandacht die hun verzet genereert, gebeurt het on-
vermijdelijke: de eerste gewonde valt en Iris moet 
bij zichzelf te rade gaan hoe ze zich zo heeft kunnen 
laten meeslepen – of heiligt het doel de middelen?

Dagpauwoog is een even confronterende als tragi-
komische roman over mensen en andere dieren, over 
zelf denken en het goede willen doen in een wereld 
waarin onduidelijk is wat dat precies betekent.

‘Mooie zinnen en rake beelden zijn op bijna elke pagina te vinden.’ 

– trouw over het schuwste dier

cos-najaar 2013-BW.indd   17cos-najaar 2013-BW.indd   17 07-06-13   16:4507-06-13   16:45



Een onvergetelijke, grootse roman, het beste Duitse ‘anti-oorlog 

boek’. Thomas Mann las het ‘ontroerd en met bewondering ’. 

Arnold Zweig is net zo’n indrukwekkende stilist als Mann, zijn 

grote epische boeken zitten voortreffelijk in elkaar, houden de 

spanning tot de laatste pagina vast en laten ons als lezers zeldzaam 

gelukkig achter. – de uitgever, 2013

‘Dit boek zit vol met goedheid en compassie, met scepticisme en 

fatsoen, met begrip en vaak ook vol met humor. Op zachte wijze 

heeft Zweig gedaan wat men in Duitsland verzuimd heeft: hij heeft 

het zielloze monster epauletten en uniformknopen afgerukt. Deze 

Strijd om sergeant Grisja is een betoverend boek en een mijlpaal.’ 

– kurt tucholsky, 1927

‘Waarom wordt deze roman van Zweig overal gekocht? Omdat 

er geen fl auwe bladzijde en geen onwaarachtige zin in het boek 

gesmokkeld is.’ – die weltbühne, 1927

‘Ik heb van u als schrijver veel, heel veel geleerd en heb de grootste 

bewondering voor uw boeken.’ – sigmund freud

cos-najaar 2013-BW.indd   18cos-najaar 2013-BW.indd   18 07-06-13   16:4507-06-13   16:45



19

Tekst

Auteur  Titel boek

Introtekst

Auteur (geboorteplaats, geboortejaar) Bio

Cossee Century

De nogal onbeholpen en naïeve Russische sergeant Grigo-

rij (Grisja) Iljitsch Paprotkin vlucht in 1917 uit een Duits 

krijgsgevangenenkamp. Tijdens zijn tocht naar huis ont-

moet hij de resolute Babka, die verliefd wordt op de on-

bekommerde soldaat en hem de papieren van een andere 

man verschaft. Maar Ilja Pavlovitsj Bjusjev, zoals Grisja nu 

door het leven gaat, wordt opgepakt en door het krijgsge-

recht als spion en overloper ter dood veroordeeld. Als hij 

kan bewijzen wie hij in werkelijkheid is, wordt het doods-

vonnis opgeheven, maar een deel van de legerleiding is 

het hier niet mee eens…

Arnold Zweig

De strijd om sergeant 
Grisja
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arnold zweig (Glogau, 1887 – Berlijn, 1968) komt 

uit een gematigd religieuze joodse familie. Zijn lite-

raire debuut Novellen um Claudia verscheen in 1912. 

Drie jaar later ontving hij voor de tragedie Ritual-

mord in Ungarn de prestigieuze Kleist-prijs. In het-

zelfde jaar, 1915, werd Zweig soldaat in België bij 

Verdun. Vanaf 1917 werkte hij bij de persafdeling van 

de opperbevelhebber van het Oosten. Daar kwam 

de seculiere Zweig in aanraking met de Asjkenazi-

sche Joden, voor hem een onvergetelijke ervaring.

 Na de Eerste Wereldoorlog raakte Zweig bevriend 

met Lion Feuchtwanger en Sigmund Freud. Hij 

ging naar Berlijn, werd redacteur van de Jüdische 

Rundschau en correspondeerde met Hannah Arendt. 

In 1927  verscheen zijn bekendste werk, Der Streit um 

den Sergeanten Grischa, gevolgd door romans, essays 

en novellen en het eveneens beroemd geworden Das 

Beil von Wandsbek (1943). Zijn roman De Vriendt 

kehrt heim (1932) is losjes gebaseerd op het leven van 

Jacob Israël de Haan en de moord op hem. 

 Na de machtsovername door de nazi’s werden 

Zweigs boeken openlijk verbrand. Hij vluchtte in 

1934 naar Palestina, keerde in 1948 terug en vestigde 

zich in Oost-Berlijn. In Nederland had Arnold Zweig 

onder meer contact met Theun de Vries en Victor 

van Vriesland. Zijn werken zijn in de exil-tijd van 

1933-1940 gepubliceerd door uitgeverij Querido.

Cossee Century

 promotie

• 2014: veel media-aandacht rondom 

herdenkingen ‘honderd jaar wo i’

• Uitgever gaat op ‘Zweig-tournee’ langs 

de boekhandels

• Leesexemplaar 

• Extra advertenties voor de succesvolle reeks 

Cossee Century en Arnold Zweig

• Boekenleggers

‘Hoe hij de razernij van de Eerste Wereldoorlog, een ambigu liefdesverhaal en 

de grote levensvragen tot een buitengewoon spannend geheel versmelt, dat is 

klassiek meesterschap. En de vrouwelijke lezers raken allemaal verliefd op de 

arme Grisja! Petje af, Herr Zweig!’ – vossische zeitung
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9 789059 364530

roman

Met een uitvoerig nawoord 

over de ontstaansgeschiedenis

Oorspronkelijke titel Der Streit 

um den Sergeanten Grischa

Volledig herziene vertaling 

door Lilian Caris

isbn 978 90 5936 453 0 | nur  302

gebonden met leeslint

15 x 23 cm | ca. 432 blz | ca. € 27,90

verschijnt oktober 2013

Arnold Zweig De strijd om 
sergeant Grisja

Een Duitse patrouille heeft de Russische soldaat Grisja 
ergens in de eindeloze winterse bossen opgepakt en 
gearresteerd. Hij laat het naamplaatje van de gesneu-
velde Bjuschev zien en zegt dat hij gedeserteerd is. 
Maar de Duitsers wantrouwen zijn verhaal, beschou-
wen hem als spion en veroordelen hem ter dood. 

Als hij zijn echte naam bekend maakt en kan be-
wijzen dat hij de in december 1917 ontvluchte ser-
geant Grisja Paprotkin is, op weg naar huis, wordt 
het oordeel ingetrokken. Hij wordt in een kamp te-
werkgesteld maar heeft geluk. Hij mag samen met 
een Joodse meubelmaker doodskisten timmeren. Hij 
maakt zich snel onmisbaar, is geliefd bij de Duitse 
soldaten, krijgt beter eten en mag zelfs zijn liefje ont-
vangen. 

Maar er is onderlinge strijd in de kampleiding over 
het lot van Grisja. Een van de bevelhebbers ziet de 
militaire discipline en gehoorzaamheid van de solda-
ten achteruitgaan en stelt tijdens het verlof van zijn 
gehate rivaal alles in het werk om het doodsoordeel 
hoe dan ook te laten voltrekken. Als de naïeve en 
zachtmoedige Grisja begrijpt dat zijn einde nadert, 
is hij zo van zijn stuk dat hij het aanbod van de Duit-
se bewakers om hem te laten ontsnappen, voorbij 
laat gaan. Zij proberen contact op te nemen met hun 
generaal op verlof in Duitsland. Grisja’s lot is ineens 
afhankelijk van een telefoonverbinding met Berlijn. 
Maar door de zware sneeuwval hebben de kabels het 
begeven. Een groep soldaten begeeft zich op weg om 
de breuk in de telefoondraad te vinden.
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Ik denk nu met schaamte terug aan hoe ik in de zo-

mer van 2006, toen ik campagne voerde om leider van 

mijn partij te worden, voor la crème de la crème van de 

zakenwereld in Montreal, moest optreden in de sobe-

re en elegante witte eetzaal van Power Corporation. 

Een van die strak in het pak zittende, succesvolle 

mannen vroeg me met ontwapenende nonchalance 

of ik in een of twee zinnen kon uitleggen waarom ik 

minister-president wilde worden. De vraag overviel 

me. Ik keek hem recht in de ogen en zei dat het de 

zwaarste baan was die een land te bieden had. Ik wil-

de erachter komen of ik de uitdaging aankon.

Als er één ding is waardoor je als politicus in de 

problemen raakt, is het wel de ongezouten waar-

heid vertellen. Ik kan me nu nog de kilte herinneren 

die zich na mijn antwoord door de zaal verspreid-

de. Dit waren zakenlui die, aangezien ze zelf leiders 

waren, er geen belang bij hadden mijn persoonlijke 

confrontatie met existentiële uitdagingen te fi nan-

cieren. Ze wilden iemand steunen die zou winnen 

en hun toegang zou geven tot macht.

uit: vuur en as
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Michael Ignatieff

Vuur en as

Vuur en as is een vertelling van Michael 

Ignatieffs ‘mislukte’ politieke carrière, een 

openhartig verslag van zijn falen. Een kritische 

blik in de politieke keuken, maar vooral een 

handboek vol tips en waarschuwingen voor 

politici en politici in de dop.
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michael grant ignatieff (Toronto, 

1947) is essayist, politicus en romanschrijver. 

Bij Uitgeverij Cossee verschenen eerder 

Charlie Johnsons laatste woord (2003), 

Afgedwongen vrijheid (2003), Het minste 

kwaad (2004) en Reis naar het ongerijmde 

(2007). Ignatieff schreef jarenlang over 

mensenrechten en militaire interventies voor 

kranten als The Guardian, The New Yorker en 

The New York Times. Daarnaast maakte hij 

spraakmakende documentaires voor de bbc. 

Tegenwoordig werkt hij als hoogleraar op 

Harvard en de universiteit van Toronto.
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 promotie

• Interviews in dag- en weekbladen

• Met een voorwoord van 

Boris van der Ham 

• 26 november: auteursbezoek voor 

de Cleveringalezing aan de Leidse 

Universiteit

• Leesexemplaar

• Voorpublicatie

• Politieke discussieavond

• Boekenleggers

‘Zes jaar nadat hij de politieke arena betrad, 

gaat Ignatieff terug naar zijn bibliotheek, en 

geeft ons een eerlijk en bijzonder inzichtrijk 

verslag van zijn avontuur. Vuur en as is een 

kompas voor de lezer die zijn weg zoekt in 

het duizelingwekkende politieke doolhof 

van de grote moderne demo cratieën.’ 

– mario vargas llosa

Michael Ignatieff doet voor de politiek wat 

Joris Luyendijk voor de pers heeft gedaan
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9 789059 364547

Michael Ignatieff Vuur en as

Michael Ignatieff maakte snel carrière in de Canade-
se politiek. Van volksvertegenwoordiger van een 
klein kiesdistrict in Toronto tot fractievoorzitter van 
de Liberale Partij in het Canadese Lagerhuis (onze 
Tweede Kamer). 

Maar deze droomcarrière was niet wat hij ervan 
verwacht had. Hij werd geconfronteerd met achter-
kamerpolitiek, belangenverstrengeling en interna-
tionale machtsverhoudingen. Ignatieff wilde eerlij-
ke politiek bedrijven, geen machtsspelletjes spelen. 

Dat een eerlijke politicus het wel zal redden, blijkt 
een misvatting. Ignatieff ging roemloos ten onder. 

Vuur en as is de opvallend openhartige vertelling 
van zijn falen, het oprechte verslag van zijn avon-
tuur in de politieke arena. Het is bovenal een hand-
boek voor huidige en toekomstige politici die zich 
moeten bewegen binnen de moderne democratie, 
en onmisbaar voor iedereen die begaan is met de 
politiek. 

memoires

Met een voorwoord van 

Boris van der Ham

Oorspronkelijke titel Fire and Ashes. 

Succes and Failure in Politics

Vertaald door Joost Poort

isbn 978 90 5936 454 7 | nur 320

paperback | 12,5 x 20 cm | ca.  240 blz

ca. € 19,90 | verschijnt september 2013

Succes en falen in de politiek

‘Er zijn boekenplanken volgeschreven met 

memoires van succesvolle politici die hun glo-

riejaren beschrijven. Michael Ignatieff vertelt 

iets heel anders: een verhaal over zelfontdek-

king, nederigheid en menselijke contacten. 

Dit boek beschijft de essentie van politiek, en 

zou door alle stemmers en hun volksvertegen-

woordigers gelezen moeten worden.’ 

– anne-marie slaughter, 

princeton university
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Voor Peter Giesen is optimisme een 

manier van creatief denken. Zijn gefun-

deer de argumenten, tegen de heer sen-

de opvatting dat het slecht gaat met 

de wereld, zijn een verademing in de 

hedendaagse politieke lethargie.

 promotie

• Leesexemplaar

• Interviews met auteur in 

dag- en weekbladen

• Presentatie in samenwerking 

met Felix Meritis 

• Cossee World Rights

peter giesen (Horst, 1959) studeerde 

geschiedenis in Utrecht en werkt sinds 

1991 voor de Volkskrant.  Hij was onder 

meer onderwijsredacteur, chef opinie, 

redacteur wetenschap en commentator. 

Zijn belangstelling ligt vooral bij 

geschiedenis, sociologie en fi losofi e. 

Sinds kort is hij correspondent in Parijs. 

Eerder publiceerde hij Laat me feesten 

(1999) over de vermeende en daadwer-

kelijke problemen van jongeren, en 

Land van lafaards? (2007) over de 

geschiedenis van angst in Nederland.
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9 789059 364554

essay

isbn 978 90 5936 455 4 | nur 323

paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 92 blz

ca. € 12,90 | verschijnt november 2013

Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Zo kij-
ken de meeste Nederlanders tegen hun land aan. 
Groot optimisme over het persoonlijk leven gaat ge-
paard met diep pessimisme over de samenleving. 
Peter Giesen betoogt dat ons persoonlijk optimisme 
zichzelf in de staart begint te bijten. Mensen hebben 
hoge verwachtingen van het leven en voelen zich-
zelf verantwoordelijk voor succes of falen. Steeds 
meer mensen bezwijken onder die druk, met een 
toename van allerlei psychische kwalen als gevolg. 
Terwijl we ons per soonlijk optimisme moeten tem-
peren, zouden we het maatschappelijk optimisme 
juist moeten vergroten. Maar ons maatschappelijk 
pessimisme is diep geworteld.

Om greep te krijgen op grote, onpersoonlijke 
krachten als ‘de globalisering’, ‘Europa’ of ‘de markt’ 
is een nieuw optimisme nodig. Peter Giesen laat 
zien hoe dat tot stand kan komen door een verster-
king van het collectief: hoe we de doodlopende weg 
van de zeurcultuur in het openbare debat kunnen 
vermijden.

Peter Giesen De weg van de meeste 
weerstand
Pleidooi voor de betrokken burger
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roman

Oorspronkelijke titel Disgrace

Vertaald door Joop van Helmond en 

Frans van der Wiel

isbn 978 90 5936 456 1 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 256 blz

€ 12,50 | verschijnt januari 2014

www.jmcoetzee.nl

9 789059 364561

J.M. Coetzee In ongenade
Midprice-editie

‘De beste roman van de laatste 

vijfentwintig jaar.’

 – the observer

Al vijftien jaar een bestseller, nu in 
de midprice-reeks: In ongenade van 
Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee
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roman

Oorspronkelijke titel Das Wochenende

Vertaald door Gerda Meijerink

isbn 978 90 5936 197 3 | nur 302

gebonden | 12,5 x 20 cm | 192 blz

15 september t/m 15 december 2013 

van € 15 voor € 7,50

www.bernhardschlink.nl

9 789059 361973

Filmeditie

Bernhard Schlink Het eerste weekend

‘Schlink ontmantelt hypocrisie 

en prikt idealisme door. Een 

briljant boek.’

– the independent

Na De voorlezer is nu ook Het eerste 
weekend van Bernhard Schlink 
verfi lmd, met Sebastian Koch en 
Sylvester Groth in de hoofdrol. 
De fi lm gaat in september 2013 in 
première op het fi lmfestival Film by 
the Sea in Vlissingen en gaat daarna 
in roulatie in Nederland en België.

Van 15 september 
tot 15 december: 

van €15 voor 

€7,50!

37,50
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Verschijningskalender
John Berger – Ten huwelijk

J.M. Coetzee – In het hart van het land, midprice

J.M. Coetzee – Wereld en wandel van Michael K, midprice

Francesca Melandri – Eva slaapt, midprice

Francesca Melandri – Hoger dan de zee

Rachel Seiffert – Lore

Dan Sleigh en Piet Westra – De opstand op het slavenschip 

Meermin

Dato Turashvili – Weg uit de ussr

David Grossman – Zie: liefde, zomeractie

Britta Böhler – De beslissing

De literaire kattenkalender 2014

Eric Schneider – Een tropische herinnering

Michael Ignatieff – Vuur en as. Succes en falen in de politiek

Gajto Gazdanov – Het fantoom van Alexander Wolf

Ariëlla Kornmehl – Wat ik moest verzwijgen

Bernhard Schlink – Het eerste weekend, fi lmeditie

Hans Fallada – In mijn vreemde land. Berichten uit de 

gevangenis, 1944

Rinus Spruit – Een dag om aan de balk te spijkeren

Arnold Zweig – De strijd om sergeant Grisja 

Peter Giesen – De weg van de meeste weerstand. Pleidooi voor 

de betrokken burger

Eva Meijer – Dagpauwoog

J.M. Coetzee – In ongenade, midprice 

Mario Desiati – De bloemen van Mimì Orlando

Jan van Mersbergen – Naar de overkant van de nacht, midprice

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 2013

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 448 6  Een dag om aan de balk te spijkeren  Rinus Spruit           € 18,90
 978 90 5936 449 3  De bloemen van Mimì Orlando    Mario Desiati          € 19,90
 978 90 5936 450 9  In mijn vreemde land        Hans Fallada          € 22,90
 978 90 5936 451 6  Naar de overkant van de nacht, 

              midprice               Jan van Mersbergen       € 10,00
 978 90 5936 452 3  Dagpauwoog            Eva Meijer           € 18,90
 978 90 5936 453 0  De strijd om sergeant Grisja     Arnold Zweig          € 27,90
 978 90 5936 454 7  Vuur en as              Michael Ignatieff        € 19,90
 978 90 5936 455 4  De weg van de meeste weerstand   Peter Giesen          € 12,90
 978 90 5936 456 1  In ongenade, midprice        J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 197 3  Het eerste weekend, fi lmeditie    Bernhard Schlink        € 17,50

              in samenwerking met lebowski publishers

 978 90 4881 760 3  Het fantoom van Alexander Wolf   Gajto Gazdanov         € 18,90

              recent verschenen

 978 90 5936 393 9  Boven is het stil, fi lmeditie      Gerbrand Bakker        € 12,50
 978 90 5936 435 6  Ten huwelijk            John Berger           € 19,90
 978 90 5936 431 8  De beslissing            Britta Böhler          € 18,90
 978 90 5936 438 7  In het hart van het land, midprice   J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 388 5  De kinderjaren van Jezus       J.M. Coetzee          € 19,90
 978 90 5936 390 8  Langzame man, midprice       J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 389 2  Wachten op de barbaren, midprice   J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 439 4  Wereld en wandel van Michael K, 

              midprice               J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 333 5  Alleen in Berlijn           Hans Fallada          € 19,90
 978 90 5936385 4  De drinker             Hans Fallada          € 18,90
 978 90 5936 321 2  Wat nu, kleine man?         Hans Fallada          € 21,90
 978 90 5936 181 2  Zie: liefde, zomeractie         David Grossman         € 12,50
 978 90 5936 437 0  Wat ik moest verzwijgen       Ariëlla Kornmehl        € 18,90
 978 90 5936 432 5  Eva slaapt, midprice         Francesca Melandri       € 12,50
 978 90 5936 433 2  Hoger dan de zee          Francesca Melandri       € 18,90
 978 90 5936 434 9  Een tropische herinnering      Eric Schneider          € 18,90
 978 90 5936 436 3  De opstand op het slavenschip 

              Meermin              Dan Sleigh & Piet Westra     € 19,90
 978 90 5936 260 4  De rietdekker            Rinus Spruit           € 12,90
 978 90 5936 000 0  Weg uit de ussr           Dato Turashvili         € 18,90
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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
Casper Beekman
Tel  +31 (0)6 524 460 72
E-mail  beekman@cossee.com

Verkoop binnendienst
Laurens Molegraaf
Tel  +31 (0)20 528 99 11
E-mail  molegraaf@cossee.com

Promotie en publiciteit Nederland
Eva Bouman
Kerkstraat 361
1017 HW Amsterdam
Tel  +31 (0)20 528 99 11
Fax +31 (0)20 528 99 12
E-mail  bouman@cossee.com

Verkoop & promotie & distributie België
Uitgeverij Van Halewyck
Diestsesteenweg 71a
3010 Leuven
Tel  +32 (0)16 35 33 06
Fax +32 (0)16 35 33 07

Perscontacten België
Elien Delaere
Tel  +32 (0)16 35 93 10
E-mail  elien@vanhalewyck.be

Vertegenwoordiging België
Linda Vandermeulen
Tel  +32 (0)478 22 67 90
E-mail  lindav@vanhalewyck.be

ontwerp aard bakker, amsterdam
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Najaar 2013

 Gajto Gazdanov

Het fantoom van Alexander Wolf
Cossee  -  Lebowski

‘Wie dit boek leest, houdthhh daarna nognog mmmeereeeer van hvan hean het lhet leer t levevevevenn!’
–  Maxim Biller, Frarankfurtkf er AllgAllgemegemeineeineinene Zeitung ZeitunZeitunZeitutu Zeitung Zeitung g  –eitZeitu  –

roman
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