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NIEUWS

david grossman 

Zijn roman Uit de tijd vallen was een 

van de hoogste binnenkomers in de 

bestsellerlijsten. In de pers is het boek 

unaniem vol lof ontvangen. De ver-

fi lming van zijn roman Het zigzagkind 

is één van de fi lmhits van het najaar 

aan het worden. ‘Allure en uitstraling’ 

NRC Handelsblad, ‘Een overrompe-

lende familiefi lm’ Trouw.

de boekenweek

Vlak voor de Boekenweek verschijnt 

het nieuwe boek van Hans CroisetHans Croiset, 

Lente in Praag, waarin een zoon in de 

roerige lente van 1968 op zoek gaat 

naar zijn in de Tweede Wereldoorlog 

verloren ouders. In De hormoonfabriek 

vertelt Saskia GoldschmidtSaskia Goldschmidt over twee 

broers. De een wordt smadelijk ver-

morzeld door de raderen van de tijd 

terwijl de ander succesvol een wereld-

bedrijf opbouwt. Zowel Hans Croiset 

als Saskia Goldschmidt zijn beschik-

baar voor optredens in de Boekenweek.

twee grote 
biografieën

Paulus de Boskabouter of Het dubbel-

leven van Jean Dulieu van Dorinde Dorinde 

van Oortvan Oort heeft zeer veel losgemaakt 

bij pers en lezers. Her kenning van de 

alom bekende Paulus, Eucalypta en 

Oehoeboe roe, maar ook verbazing 

over de onbekende kanten en obses-

sies van Jean Dulieu. Dorinde van 

Oort heeft een reeks optredens rond 

het boek gepland. Voor etalages zijn 

verschillende materialen beschikbaar.

Eén van de belangrijkste literaire 

gebeurtenissen van najaar 2012 bij 

Cossee is het verschijnen van J.M. 

Coetzee. Een schrijversleven. J.C. Kan-J.C. Kan-

nemeyernemeyer heeft een indrukwekkend 

goed gedocumenteerde biografi e ge-

schreven, die alom is ontvangen als 

hét standaardwerk over J.M. CoetzeeJ.M. Coetzee.

schrijf je in voor de nieuwsbrief van uitgeverij cossee op 

www.cossee.com 

en volg ons op  facebook.com/cossee  twitter.com/uitgcossee



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

hebben ze een nieuwe naam en persoonsgegevens gekregen. De autoriteiten 

luisteren hoffelijk en met kille barmhartigheid naar hen. Waarom hebben 

wij het zo moeilijk met mensen die niet netjes in ons schema van deze 

wereld passen? Met zijn nieuwe roman weet J.M. Coetzee ons weer continu 

te verrassen. Net als in zijn meesterwerk Wachten op de barbaren schept hij 

een universum dat ons volledig boeit, raakt en opslokt. 

J.M. Coetzee
De kinderjaren van Jezus

wereldprimeur wereldprimeur wereldprimeur
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j.m. coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft 

romans, essays en verhalen en onlangs een 

libret to. Hij ontving twee keer de Booker 

Prize voor zijn romans Wereld en wandel van 

Michael K en In ongenade. In 2003 kreeg hij 

voor zijn oeuvre de Nobelprijs. Zijn meest 

recente titels zijn Scènes uit de pro vincie (de 

drie autobiogra fi sche romans Jongensjaren, 

Portret van een jongeman en Zomertijd, 2012) 

en, samen met Paul Auster, Een manier van 

vriendschap. Brieven 2008-2011.

Meer over leven en werk van J.M. Coet -

zee in de alomvattende biografi e van 

J.C. Kan nemeyer, J.M. Coetzee. Een schrijvers-

leven (2012). 

 promotie

• Wereldprimeur voor de Nederlandse 

uitgave

• Grote media-aandacht

• Radiospots

• Advertenties in boekhandelmagazines

• Boekenleggers

• Leesexemplaar

 www.jmcoetzee.nl

‘We prijzen ons gelukkig met zijn oeuvre waarin hij hoogtepunt aan 

hoogtepunt rijgt.’ – vrij nederland
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roman

Oorspronkelijke titel The Childhood of Jesus 

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 388 5 | nur 302

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

ca. € 19,90 | verschijnt februari 2013

9 789059 363885
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Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, 
en hebben in het opvangcentrum een nieuwe naam 
en persoonsgegevens gekregen. Simon vindt zwaar 
en uitputtend werk in de haven bij de graanopslag. 
Door de geanimeerde gesprekken met zijn maten, 
meestal over de waarde en waardigheid van hun 
werk, maakt hij snel vrienden.  

Maar hij kan niet altijd de vader van de jongen 
spelen, hij moet een moeder voor hem zoeken. Hoe-
wel iedere immigrant in dit land elk spoor van herin-
nering is kwijtgeraakt, is Simon er heilig van over-
tuigd dat hij Davids moeder zal herkennen als hij 
haar tegenkomt. En inderdaad: tijdens een wande-
ling ziet hij die vrouw en weet haar te overtuigen dat 
zij de moederrol voor David op zich moet nemen. 

Ze heeft het al snel door: dit is een slimme, wat 
dromerige jongen met soms rare ideeën en gedach-
ten over deze wereld, dit is een heel bijzonder kind. 
Haar kind, nu. Maar op school wantrouwen de auto-
riteiten de eigenzinnige jongen en willen ze hem 
naar een strenge kostschool sturen, om te leren en 
nog eens leren: tellen, schrijven en vooral geen ver-
zonnen onzin vertellen. 

Een botsing met de moeder is onvermijdelijk. Zij 
vraagt Simon hen naar de bergen in het noorden te 
brengen, de grens over. Een nieuwe vlucht begint.

J.M. Coetzee De kinderjaren van Jezus
Wereldprimeur
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J.M. Coetzee Wachten op de barbaren

‘Even indrukwekkend als 

In ongenade.’ 

– nrc handelsblad

Tientallen jaren al bestuurt de oude, be-
schaafde magistraat naar ieders tevreden-
heid het dorpje aan de grens van het Rijk. 
Wanneer de regering het decreet uitvaardigt 
dat de barbaren in het grensgebied moeten 
worden vervolgd, kan de oude man daar niet 
veel begrip voor opbrengen. Hij voelt eerder 
sympathie voor die zogenaamde barbaren, 
een nomadenvolk dat niemand kwaad doet.

Op subtiele wijze beschrijft Coetzee in 
Wachten op de barbaren niet simpelweg een 
bestuurder met een gewetensconfl ict, maar 
iemand die heen en weer geslingerd wordt 
tussen medeplichtigheid, onverschilligheid 
en verzet.roman

Oorspronkelijke titel Waiting for the Barbarians 

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 389 2 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 240 blz

€ 12,50 | verschijnt februari 2013

9 789059 363892

12,503



J.M. Coetzee Langzame man
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Toen hij door de lucht vloog dacht hij nog 
direct weer op te kunnen staan, even diep 
adem te halen, en dan weer door te fi etsen. 
Maar nu zit hij thuis, een been tot boven de 
knie geamputeerd. Met tegenzin probeert 
hij te wennen aan het idee dat er nu dage-
lijks een verpleegster over de vloer komt.

De eerste is een regelrechte ramp. De twee-
de, een Kroatische, handig, stevig en niet on-
aantrekkelijk, brengt Paul Rayment echter al 
snel op andere gedachten. 

Langzame man is een uitmuntende fami-
lieroman, een treffend en dikwijls komisch 
boek, waarin de lezer met een paar principi-
ele vragen wordt geconfronteerd. Waarom 
hebben we pas echt het gevoel dat we leven 
als we voor een ander kunnen zorgen? Heb-
ben mensen zonder kinderen iets essentieels 
gemist? En buitendien, wat is echte liefde?

roman

Oorspronkelijke titel Slow Man

Vertaald door Peter Bergsma

isbn 978 90 5936 390 8 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | 288 blz

€ 12,50 | verschijnt februari 2013

9 789059 363908

‘Het beste boek van de 

afgelopen tien jaar.’

 – arnon grunberg in 

de volkskrant

12,503
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Praag, 1968. Hans Croiset werpt een blik op deze 

turbulente tijd en vertelt het meesterlijke verhaal van 

de student Wouter Sternheim die na al die jaren dat 

zijn pleegvader voor hem zorgde, iets wil teruggeven. 

 promotie

• Auteursinterviews in dag- en weekbladen

• Optredens in boekhandels

• Boekenleggers

• Leesexemplaar

• Hans Croiset op toneel in Tsjechovs Drie 

zusters en Strange Interlude van Eugene O’Neill

hans croiset (Amsterdam, 1935) speelt 

vanaf zijn zeventiende toneel en was de 

afgelopen tien jaar acteur bij Het Toneel 

Speelt, Het Zuidelijk Toneel en Het 

Natio nale Toneel. Hij was arti  stiek leider 

bij Toneelgroep Theater, verder was 

hij medeoprichter van Publieks theater 

Amsterdam, Het Nationale Toneel en Het 

Toneel Speelt. Zijn spel werd diverse ma-

len bekroond, o.a. met de Oeuvre Prijs, de 

Louis d’Or en de Drielanden Vondelprijs. 

Zijn memoires, Badhuisweg, ver schenen 

in 2010. Zijn eerste roman, Lucifer onder de 

Linden, verscheen in 2011 en in 2013 ook in 

Duitse vertaling.
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roman

isbn 978 90 5936 391 5 | nur 301

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

ca. € 19,90 | verschijnt februari 2013

Hans Croiset  Lente in Praag

Zoeken naar zijn echte ouders blijkt weinig zin te heb-
ben, omdat die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar 
alle waarschijnlijkheid in rook zijn opgegaan. De jon-
ge Wouter raakt op drift en geeft na korte tijd zijn stu-
die op. Hij belandt via een fi gurantenbaantje bij het 
toneel waar hij aanleg voor blijkt te hebben maar hij 
heeft geen werkelijke ambitie. Hij wisselt met de sei-
zoenen zijn liefdes en blijft zoeken naar aanwijzingen 
die hem inzicht geven in zijn onbekende verleden. 

Wanneer hij in Praag de liefde van zijn leven ont-
moet en zich in verbazingwekkend korte tijd haar 
taal toe-eigent, beseft hij nog niet dat hij dicht in de 
buurt van zijn verloren jaren is. 

Dan hoort hij dat zijn pleegvader, die zelf in de 
oorlog een zoon van Wouters leeftijd heeft verloren, 
huis en haard heeft verlaten om aan een hopeloze 
zoektocht naar zijn omgekomen kind te beginnen. 

Wouter besluit hem te zoeken om hem te redden 
van die waanzin. ‘Een vader, al is het dan een pleeg-
vader die jouw wortels heeft besprenkeld en die jou 
in leven heeft weten te houden, die laat je niet aan 
zijn lot over, die laat je niet lopen…’

Wat gebeurt er met de aankomende 

student Wouter die op de dag dat hij het 

huis verlaat, van zijn ouders te horen krijgt 

dat hij niet hun zoon is? Is de voorbije tijd 

dan op leugens gebaseerd? Verandert die 

mededeling iets aan de wederzijdse liefde? 

9 789059 363915

‘Een meeslepend verteller.’ 

– kunststof tv
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Acht jonge vrienden kaapten in 1983 een vliegtuig om 

uit Georgië te ontsnappen uit haat tegen de Russische 

bezetter en liefde voor de Georgische cultuur. 

De Russische veiligheidsdienst slaat genadeloos terug.

 promotie

• Boekenleggers

• Auteursbezoek

• Grote media-aandacht

• Interviews

• Optreden in de Tolhuistuin

dato turashvili (Tbilisi, 1966), een 

van de leiders van het studentenprotest 

uit 1989, publiceerde toneelstukken, 

reis  berich ten, verhalen, fi lmscripts 

en romans. Het toneelstuk Jeans Gene-

ration, gebaseerd op Weg uit de USSR, 

ging in première in 2001 en is het meest 

succesvolle toneelstuk in Georgië. 

‘Back in the USSR: een verbod op spijkerbroeken, popmuziek in het geheim en 

een hopeloos mislukte vliegtuigkaping. Turashvili maakt er een tragikomisch 

meesterwerk van.’ – chris keulemans
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roman

Oorspronkelijke titel The Jeans Generation  

en Flight from USSR

Vertaald door Ingrid Degraeve

isbn 978 90 5936 392 2 | nur 302

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 176 blz met 

foto’s | ca. € 18,90 | verschijnt mei 2013

Dato Turashvili Weg uit de USSR

Op een dag zegt iemand uit de vrienden groep wat 
de anderen allang denken: ‘Wij moeten hier weg! Dit 
land is een Sovjetgevangenis geworden!’ Naïef en 
overmoedig bedenken zij het plan om op de bruiloft 
van Gega een vliegtuig met vakantiegangers te ka-
pen en hen naar Turkije te ontvoeren. Wapen: een 
speelgoedpistool.

Hun plan is te amateuristisch. Ze hebben de Rus-
sische veiligheidspolitie en de kgb-agenten zwaar 
onderschat. Een speciaal commando weigert te on-
derhandelen en bestormt de vlucht Aerofl ot 6833. Ze 
schieten de magazijnen van hun Kalasjnikovs leeg. 
Verzet: geen. Doden: acht. De meeste kapers worden 
levend gearresteerd. Vonnis na een kort showproces: 
executie. Gega wordt als eerste omgebracht. De li-
chamen worden op een onbekende plek begraven. 

Nadat Georgië onafhankelijk is geworden, wijst 
de toenmalige grafdelver de nabestaanden de plek 
aan waar Gega en zijn vrienden zijn begraven. Bij 
het opgraven van de doden blijkt dat hun spijker-
broeken geen enkel teken van verval vertonen.

Ten tijde van de gebeurtenissen waren de reacties 
van de Georgiërs verdeeld. Deels zagen ze in de jonge 
kunstenaars, die allemaal uit de betere kringen kwa-
men, gewoon terroristen, deels vonden ze het leven 
onder het Sovjetregime zo ondragelijk dat ze begrip 
voor de ‘moedige actie’ hadden. In zijn pakkende ro-
man geeft Turashvili dat vraagstuk weer aan de lezer 
en opent hij een venster naar een vergeten en (voor 
ons) onbekend land aan de rand van Europa.

9 789059 363922
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Gerbrand Bakker Boven is het stil

gerbrand bakkers roman Boven is het stil (2006) 

is vele malen bekroond (impac Dublin Literary Award 

2010) en de vertaalrechten zijn aan meer dan twintig 

landen verkocht. Verder verschenen Perenbomen bloeien 

wit (2007), Ezel, schaap en tureluur (2009), Juni (2009) 

en Het winterboek (2011). Zijn laatste roman De omweg 

(2010) stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.

fi lmeditie 

isbn 978 90 5936 393 9 | nur 301

paperback | 12,5 x 20 cm | 264 blz

€ 12,50 | verschijnt maart 2013

www.gerbrandsdingetje.nl

 promotie

• Filmposters voor de boekhandel

• Advertenties in boekhandelmagazines

• Boekenleggers

• Filmtrailers voor websites

Gerbrand Bakkers wereldsucces 
nu in een meesterlijke verfi lming 
met Jeroen Willems als Helmer, 
een boerenzoon die van de ene 
op de andere dag door zijn vader 
uit de stad wordt gehaald en tus-
sen de koeien wordt gezet. 

9 789059 363939

fi lmeditie



Naakt onder wolven is gebaseerd op een waar verhaal en heeft, net 
als Hans Fallada’s Alleen in Berlijn, een buitengewoon controversiële 
publicatiegeschiedenis. Dankzij de teruggevonden oorspronkelijke 
versie komt het verhaal van de geredde Stefan Jerzy Zweig in een 

verrassend nieuw licht te staan.
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Cossee Century

In februari 1945 komt de Poolse Jood Jankow-

ski met een transport naar het kamp Buchen-

wald. Tegen alle regels van het geheime kamp-

comité in besluiten drie gevangenen het risico 

te nemen om het driejarige jongetje dat Jan-

kowski het kamp heeft binnengesmokkeld, te 

verstoppen en zo misschien te redden. 

Bruno Apitz

Naakt onder wolven

Tot februari 2013 loopt de aantrekkelijke 

kortingsactie met de eerste negen delen uit 

de Cossee Century reeks. 

Luxe edities voor slechts € 17,50 per deel. 

Zie bestellijst op pagina 31.©
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bruno apitz (1900-1979) wordt in Leipzig als twaalfde 

kind van een wasvrouw en een tafelzeildrukker geboren. 

Hij leerde voor stempelsnijder, wordt in 1917 wegens 

anti oorlogs propaganda gearresteerd en later wegens 

landverraad tot 18 maanden gevan genis veroordeeld. 

Toen de nazi’s aan de macht kwamen, werd Apitz op-

nieuw gearres teerd en in 1937 naar het kz Buchenwald 

ge deporteerd, waar hij tot de bevrijding in mei 1945 ge-

vangen zat.

Apitz behoorde tot de oprichters van de Socialistische 

Eenheidspartij Duitsland (sed) in 1946 en werkte als 

hoorspelauteur en columnist, maar zijn belevenissen in 

het kamp en de redding van het Buchenwaldjongetje 

Stefan Jerzy Zweig lieten hem niet los.

Hij schreef er een fi lmscenario over dat werd afgekeurd. 

Bruno Apitz liet zich echter niet ontmoedigen en ging 

drie jaar lang zonder fi nanciële ondersteuning aan het 

werk om de tekst te bewerken tot een roman. 

Toen hij dit manuscript aan de Cultuur kamer voor-

legde, werd het in eerste instantie weer afgewezen, la-

ter werden ingrijpende veranderingen geëist. Hij moest 

vooral het heldhaftige verzet van de communisten be-

klemtonen. Ten slotte mocht de roman Naakt onder wol-

ven in 1958 in een bescheiden oplage verschijnen, maar 

was binnen de kortste keren uitverkocht en moest her-

drukt worden. De roman werd in 1960 met medewer-

king van Bruno Apitz alsnog verfi lmd. 

Het opduiken van het oorspronkelijke manuscript was 

een verrassing. In Apitz’ eerste versie zijn de gevangenen 

minder heroïsch. De SS’ers en kampbewakers, de zwak-

ken, verraders en meelopers zijn meer genuanceerd be-

schreven. Onze uitgave is trouw aan dit manuscript. 

Cossee Century

 promotie

• Verschijnt op 11 april op de herdenking 

van de bevrijding van Buchenwald

• Leesexemplaar 

• Speciale actie met de boekverfi lming

• Boekenleggers
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roman

Nieuwe volledige editie, met een 

nawoord van Susanne Hantke en 

historische recensies

Oorspronkelijke titel Nackt unter Wölfen

Volledig herziene vertaling door 

Marten de Vries

isbn 978 90 5936 394 6 | nur 302

gebonden | 15 x 23 cm | ca. 544 blz

ca. € 29,90 | verschijnt april 2013

9 789059 363946

Cossee Century

Bruno Apitz

Naakt onder wolven
roman

Bruno Apitz Naakt onder wolven

De Poolse gevangene Jankowski smokkelt op een 
koude februaridag in 1945 in een oude koffer een drie-
jarig jongetje kamp Buchenwald binnen. Het blijkt – 
paradoxaal genoeg – de enige mogelijkheid om het 
kind voor transport naar Auschwitz te behoeden. 

Maar het illegale kampcomité ziet haar verzetsac-
ties daardoor ernstig in gevaar gebracht. Het jonge-
tje moet weg. Höfel, Kropinski en anderen zijn het 
daar echter niet mee eens en verstoppen het kind in 
de kledingopslag. Zij weten heel goed dat de ont-
dekking van het kind door de SS met zekerheid de 
dood voor hen allen tot gevolg heeft. 

Hun gedrag valt op. Höfel en Kropinski worden 
wekenlang gemarteld, zonder iemand te verraden. 
Ook de gevangene Pippig zwijgt, maar hij overleeft 
het Gestapoverhoor niet. Een ander wordt door de 
SS tot ‘informatiediensten’ gedwongen. Als die een 
lijst met 46 namen van het kampcomité samenstelt, 
wordt de situatie nog grimmiger. Wie heeft nog een 
overlevingskans? Hoe dichtbij zijn de bevrijders? 

Het comité moet laveren tussen de bescherming 
van de eenling en de verantwoordelijkheid voor de 
meer dan 50.000 gevangenen. Naakt onder wolven is 
zo aangrijpend en spannend omdat er voortdurend 
de moeilijkste keuzes gemaakt moeten worden. Mag 
je voor een goede zaak iemand doodslaan? De red-
ding van de een met de dood van een ander betalen? 
De methodes van de vijand gebruiken? 

De roman laat zien hoe fl interdun de scheidslijn 
tussen held en verrader soms kan zijn, en waartoe 
mensen in uiterste nood in staat zijn. Apitz vertelt 
hun verhalen met begrip en passie.
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Een onverwachte en heftige liefde tussen twee mensen met 

een totaal verschillende achtergrond, verstrikt in een klassiek 

conflict. Zijn grootvader was nazi, haar Joodse voorouders 

vluchtten net op tijd uit Duitsland om zich het leven te redden. 

Is de liefde sterk genoeg om hun familiegeschie denis te 

overwinnen?

 promotie

• Leesexemplaar

• Interviews in dag- en weekbladen

• Auteursoptredens

• Boekenleggers

• Lezingen rond 4/5 mei

grimbert rost van tonningen 

(Den Haag, 1941) behaalde zijn doc to -

 raal als bedrijfseconoom aan de Eras-

mus Universiteit en is nu werkzaam als 

corporate fi nance adviseur. Als oudste 

zoon van de nsb-leiders Meinoud en 

Florrie Rost van Tonningen heeft hij 

herhaaldelijk afstand genomen van het 

gedachtengoed van zijn ouders. In 2011 

heeft hij gesproken op de dodenher-

denking in Culemborg. Eerder schreef 

hij onder anderre de sleutelroman 

De roofridders (2007) en het essay 

Hoe verder? Opkomst en ondergang 

van het poldermodel (Cossee 2012).
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Cossee

Grimbert Rost van Tonningen

Het juiste moment
roman

roman

isbn 978 90 5936 395 3 | nur 301

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

ca. € 18,90 | verschijnt maart 2013

Grimbert Rost 

van Tonningen 

Het juiste moment

‘Op dood spoor geraakt,’ zo vat Giesel Vaandrager 
zijn huidige situatie samen. Hij heeft veel bereikt in 
zijn leven, maar zijn bedrijf loopt matig en zijn hu-
welijk is een last, alleen aan zijn kinderen denkt hij 
graag. Er moet iets veranderen, maar wat? 

Vaandrager neemt een tijdje vrij om te doen wat 
hij altijd al wilde: meer over de geheimen van zijn 
familie te weten komen. Hij reist naar Goslar, waar 
zijn vader en zijn grootmoeder na de oorlog in een 
klooster hebben gewoond op de vlucht voor de haat 
van de Nederlanders. Vaandragers grootvader was 
een hoge nsb’er die kort na de oorlog ter dood werd 
veroordeeld. Vaandrager kan het woord ‘fout’ niet 
meer horen zonder aan zijn opa te denken.

En alsof hij nog geen problemen genoeg heeft, 
maakt hij in Goslar kennis met een vrouw die hem 
weldra meer interesseert dan hem lief is. Ruth Tan-
nenbaum uit New York zoekt in het provinciestadje 
naar haar family roots. Maar behalve veel gedenkpla-
ten zijn er in Goslar bitter weinig sporen van het 
Joodse verleden te vinden.

Totdat Vaandrager in het klooster de oude heer 
Hirsch ontmoet en Ruth en hij daardoor nader tot 
elkaar komen. Maar hoe meer de verliefdheid veran-
dert in een grote liefde, des te zwaarder weegt ook 
het verschil van hun achtergrond. De emoties in hun 
relatie laaien bij tijd en wijle hoog op waarbij menig 
taboe wordt doorbroken. Als het al mogelijk zou zijn 
aan het verleden te ontkomen, wat is dan het juiste 
moment om samen aan de toekomst te beginnen?

9 789059 363953
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david grossman (Jeruzalem, 1954) is een 

van Israëls beroemdste schrijvers. Zijn 

werk omvat behalve essays, kinder boeken 

en een toneelstuk inmiddels negen romans 

waaronder Zie: liefde (2007) en het veel-

ge prezen Een vrouw op de vlucht voor 

een bericht (2009). Zijn boeken zijn in 

vijfentwintig talen vertaald en met talloze 

internationale prijzen bekroond. In 2010 

ontving hij de prestigieuze Vredesprijs van 

de Duitse Boekhandel. In 2011 verscheen 

De omhelzing, een ontroerende vertelling 

met illustraties van Michal Rovner. In 2012 

verscheen het indrukwekkende Uit de tijd 

vallen, een verhaal in stemmen. Zijn 

roman Het zigzagkind is in de fi lmeditie 

(2012) opnieuw een bestseller. 

9 789059 363045

 promotie

• Auteursbezoek

• Leesexemplaar

• Boekenleggers

‘Volstrekt onsentimenteel maakt deze bij uitstek literaire vorm 

de tranen los.’  – de standaard 

‘Niks ingetogen, gewoon hartbrekend.’ 

– de groene amsterdammer

9 789059 363632 9 789059 363670
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‘ Je kent mij niet, en terwijl ik dit schrijf ken ik mezelf 
ook niet helemaal. Ik heb overigens wel geprobeerd 
om je niet te schrijven, ik probeer het al twee dagen 
lang, maar ik geef het nu op.’

Op een dag ziet Jair een vrouw die hij niet kent, 
Mirjam, en hij raakt volledig in de ban van haar. Hij 
schrijft haar en stelt voor, dat ze radicaal eerlijk een 
relatie beginnen, op papier. Ze gaan elkaar in brie-
ven verhalen vertellen. Jair beschrijft zijn dromen 
en zijn idealen. Mirjam lijkt over haar dagelijkse le-
ven te berichten. Voor Mirjam is deze papieren rela-
tie niet genoeg. Ze stuurt aan op een ontmoeting. 
Dan blijkt, dat de werkelijkheid er toch anders uit-
ziet. 

Jij bent mijn mes is een liefdesroman in brieven en 
behoort tot de boeken, waarin je, hoe vaak je ze ook 
leest, steeds nieuwe betekenissen ontdekt. 

‘Goede literatuur is, net als de liefde, een mes 

dat in ons rondwoelt en ons nieuwe inzichten 

biedt over onze geliefden en over onszelf.’ 

– die zeit

‘De beste roman van een van de origineelste 

en meest talentvolle schrijvers ter wereld.’

– the new york times

David Grossman Jij bent mijn mes

9 789059 363991

roman

Oorspronkelijke titel Shetií li ha-sakin

Vertaald door Shulamith Bamberger

isbn 978 90 5936 399 1 | nur 302

gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 416 blz

ca. € 19,90 | verschijnt maart 2013

www.davidgrossman.nl
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Duitse soldaten vallen op 10 mei 1940 het 

Koninkrijk der Nederlanden aan en berei-

ken op 15 mei Amsterdam. Het alledaagse 

leven met de vijand zet de liberale houding 

van de Nederlanders zwaar onder druk. Hoe 

kan je trouw blijven aan je principes in een 

klimaat van angst, omkoperij en terreur? 

Welke rol speelden de nsb en het verzet? 

Leven met de vijand is een uitstekend por-

tret van Amsterdam en haar inwoners, van 

helden, collaborateurs en passieve burgers ge-

durende de jaren onder de Duitse bezetting. 

Een standaardwerk.

Barbara Beuys

Leven met de vijand
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 promotie

• Auteursbezoek met optredens 

• Grote media-aandacht

• Televisieoptredens

• Leesexemplaar 

• Cossee toptitel

• Speciale actie rond 5 mei

• Boekenleggers

• Speciaal materiaal voor de 

Amsterdamse boekhandels

barbara beuys (Wernigerode, 1943) 

studeerde geschiedenis, fi losofi e en 

socio  logie. Ze was redacteur bij Der 

Stern en Die Zeit en publiceerde talrijke 

boeken, onder andere Vergeßt uns nicht. 

Menschen im Widerstand 1933-45 en 

grote biografi eën over o.m. Hildegard 

von Bingen, Paula Modersohn-Becker 

en Sophie Scholl. Barbara Beuys woont 

en werkt in Keulen.
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‘107.000 Nederlandse joden worden tijdens de Duitse bezetting 

gedeporteerd, niet meer dan 5000 hebben het overleefd. Barbara 

Beuys beschrijft op indrukwekkende wijze de geschiedenis van 

deze jaren en neemt de lezer mee naar de smalle straatjes en nauwe 

woningen, naar het Vondelpark en de kelders van de SS, en altijd 

weer naar de bioscopen, de muziektenten en de concertzalen van 

Amsterdam.’ – deutschlandfunk
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vaderlandse geschiedenis

Met persoons- en plaatsregister 

en vele foto’s

Oorspronkelijke titel: Leben mit dem 

Feind. Amsterdam unter deutscher 

Besatzung 1940-1945 

Vertaald door Olaf Brenninkmeijer

isbn 978 90 5936 397 7 | nur 688

gebonden | 15 x 23 cm | ca. 368 blz

ca. € 24,90 | verschijnt april 2013

9 789059 363977

Barbara Beuys Leven met de vijand

Aanvankelijk beschermen de Amsterdammers zich 
tegen de Duitse bezetter door zich aan te passen. Zo 
blijft hun stad leefbaar. De inwoners van de hoofd-
stad behouden hun optimisme, hun werelds karak-
ter, hun culturele vitaliteit en hun ruimdenkendheid. 

Verbazingwekkend genoeg houden de Duitsers in 
het begin ‘strategisch’ afstand van de nsb. Hoe 
zichtbaarder de jacht op de Joodse bevolking wordt, 
des te breder het individuele verzet. Het gemeente-
bestuur blijft de bevelen gehoorzamen, het lagere 
politiekorps soms met knarsende tanden. 

Barbara Beuys geeft een veelstemmig verslag van 
de effi ciënt geplande naziterreur, de functie van de 
Joodse Raad en van het verzet dat zich pas grondig 
organiseert wanneer bij razzia’s niet-joodse mannen 
als dwangarbeiders worden geronseld. Het boek 
schetst een levendig beeld van de ‘verzetsbankier’ en 
de diamantenslijpers, van jodenvangers en vervalste 
persoonsbewijzen, van verraad en barmhartigheid. 

Leven met de vijand laat een tijd zien waarin de Am-
sterdammers hun geliefde concerten, jazzcafés, spor-
tevenementen blijven bezoeken maar ook met gevaar 
voor eigen leven Joodse kinderen verbergen. De au-
teur weet de lotgevallen van de inwoners op indruk-
wekkende en aanschouwelijke wijze met de straten, 
pleinen en gebouwen van de stad te verbinden. 

Barbara Beuys’ boek vormt een centraal stuk Ne-
derlands-Duitse geschiedenis: het bewogen portret 
van de stad Amsterdam in grote nood – voor de eer-
ste keer uitvoerig op papier gezet door een Duitse 
auteur die meermaals bekroond werd voor haar 
gave om de geschiedenis tot leven te wekken.

Amsterdam onder Duitse bezetting 1940-1945
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 promotie

• Optredens bij festivals in binnen- 

en buitenland

• Radio-optredens 

• Boekenleggers

hélène gelèns (Bergschenhoek, 1967) 

studeerde wijsbegeerte in Amsterdam. 

Ze publiceerde poëzie, kort proza en 

essays in literaire tijdschriften en schreef 

een libretto voor een oratorium dat in 

2007 in première ging. Haar debuutbun-

del niet beginnen bij het hoofd verscheen 

in de Sandwichreeks van Gerrit Komrij 

in 2006 en werd genomineerd voor de 

C. Buddingh’-prijs. zet af en zweef, haar 

eerste bundel die bij Uitgeverij Cossee 

verscheen, werd bekroond met de Jan 

Campert-prijs voor poëzie in 2010.
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‘Vindingrijke, absurde en vaak ook geestige gedichten.’ 

– de volkskrant 

‘Zo klinkklaar als de gedichten van Hélène Gelèns bij het eerste 
oogcontact schijnen, zo betekenisvol worden ze bij herlezing.’ 

– nrc handelsblad

‘Gelèns schrijft met vaart en humor, poëzie van grote wijsheid’
– de groene amsterdammer

‘Het zijn gedichten die tintelen, waarin de taal de zwaartekracht soms 
even overwint.’ – trouw
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gedichten

isbn 978 90 5936 396 0 | nur 306

paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 80 blz

ca. € 16,90 | verschijnt april 2013

Hélène Gelèns applaus vanuit 
het donker

In haar derde dichtbundel, applaus vanuit het don-
ker, verkent Hélène Gelèns thema’s als ‘het spel’ en 
‘de lach’. Vrolijke en onschuldige fenomenen, zo lijkt 
het. Maar klinkt de lach altijd ongedwongen? Of 
heeft een speelse omgang met de werkelijkheid ook 
schaduwkanten? In applaus vanuit het donker wor-
den liedjes gezongen, spelregels bedacht, herinne-
ringen gemaakt en achteloze uitspraken gedaan. En 
daar wordt voor geklapt… vanuit het donker. Vanuit 
de duisternis klinkt de muziek van ons dagelijkse 
bestaan soms niet meer zo eenduidig. Maar het le-
ven dient gevierd te worden, dus gelachen, ge-
speeld, gezongen en geklapt zal er worden.

sluitingstijd

je bepaalt: dat is pluis dat is niet pluis
dit hier pluis dat daar niet pluis
vroeger niet pluis nu pluis en straks 

vanuit het donker applaus
en je zegt ijdelheid ijdelheid
alles is ijdelheid, je schrapt
(ijdelheid der ijdelheden)
zegt alles is! alles is!
alles is maar wat het is, je schrapt
alles! alles! zeg je ineens
vijf uur is de sluitingstijd van alles

terwijl je nog schrapt: alle all al a 
applaus vanuit het donker
en je weet niet: pluis of niet pluis Cossee

Hélène Gelèns

applaus vanuit het donker
gedichten

9 789059 363960
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Uitgeverij Cossee2014

De literaire
kattenkalender

De literaire kattenkalender heeft ook in 2014 voor alle 
kattenliefhebbers én alle lezers elke week een nieu-
we kat en een schrijver die de schoonheid, luiheid, 
brutaliteit, elegantie, nieuwsgierigheid, kortom: de 
persoonlijkheid van de kat bezingt. 

De literaire kattenkalender kan je aan iedereen cadeau 
doen, ook als je zelf geen kattenliefhebber bent!

Al zeven jaar onmis baar voor 
alle katten lief hebbers

De literaire kattenkalender 2014

‘Elk jaar weer een prachtig 

cadeau.’ – margriet 

‘Deze kalender maakt 

iedere maandag tot een 

nieuwe verrassing!’

 – opzij

9 789059 364004

de literaire 

kattenkalender 2014

weekkalender in twee kleuren

Met dagelijkse notitiemogelijkheid

De kalender wordt in september geseald 

bij u afgeleverd en niet herdrukt.

isbn 978 90 5936 400 4 | nur 014

56 pagina’s met spiraal en ophang -

haakje | 24 x 32 cm | adviesprijs € 21,90 

verschijnt augustus 2013

De kalender wordt in september geseald 

bij u afgeleverd en niet herdrukt.
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essay

Jan Baeke, Bas Heijne, Joke Hermsen e.a.

In samenwerking met Castrum Peregrini

isbn 978 90 5936 398 4 | nur 323

paperback | 11,5 x 19 cm | ca. 144 blz

ca. € 14,90 | verschijnt februari 2013

www.castrumperegrini.org

De waarheid is een vrouw

Wat we vaak niet beseffen, is dat mythes eerder ver-
sluieren dan verduidelijken, maar ons in hoge mate 
beïnvloeden, vormen en sturen. 

Het was Roland Barthes die in zijn Mythologieën 
(1957) – met op de omslag een van de grootste my-
thes van toen, de Citroën ds 19 – voor het eerst van 
mythes in deze zin sprak: als beelden en begrippen 
die ongemerkt onze wereld vormen. 

In ons dagelijks leven stellen wij mythes niet ter 
discussie, al zijn ze onze kritische blik wel waard. Om 
ons bewust te worden van de maatschappij waarin 
wij leven, om waakzaam te blijven en om te kunnen 
blijven lachen om onszelf.

Jan Baeke Jan Baeke over Spontaniteit * Maria Barnas Maria Barnas over De authen-

ticiteit van het ik * Maarten DoormanMaarten Doorman over De elite * Emile Emile 

Fallaux Fallaux over De wijsheid van de massa * Ger GrootGer Groot over 

Ontmaskering * Bas HeijneBas Heijne over De commentaarcultuur * 
Joke HermsenJoke Hermsen over Permanent online zijn * Piet Meeuse Piet Meeuse 

over De natuur * Erik MenkveldErik Menkveld over Inspiratie en talent * 
Barber van de Pol Barber van de Pol over Perfectie * Bas van PuttenBas van Putten over De 

auto * Maartje SomersMaartje Somers over Consumentisme

Twaalf schrijvers en denkers nemen 

een hedendaagse mythe onder de loep: 

iets wat als beeld, idee of cliché in onze 

hoofden, in onze gesprekken en in onze 

cultuur overal aanwezig is en ons da-

gelijks handelen sterker bepaalt dan 

we denken.

9 789059 363984

en andere hedendaagse mythes



Verschijningskalender
Sherko Fatah – De dief van Bagdad

Saskia Goldschmidt – De hormoonfabriek

David Grossman – Uit de tijd vallen

David Grossman – Het zigzagkind, Filmeditie

Hugo Hartung – Wij wonderkinderen

J.C. Kannemeyer – J.M. Coetzee. Een geschreven leven

Dorinde van Oort – Paulus de Boskabouter of het dubbelleven 

van Jean Dulieu

Zeruya Shalev – Het hart van de familie

Pieter Toussaint – Gezichtsverlies 

Aleid Truijens – Opvoeden! Een nieuwe blik op 

een eeuwenoud beroep

Mark Boog – Maar zingend

J.M. Coetzee – De kinderjaren van Jezus

J.M. Coetzee – Langzame man, Midprice

J.M. Coetzee – Wachten op de barbaren, Midprice

Hans Croiset – Lente in Praag

Castrum Peregrini – De waarheid is een vrouw en andere 

hedendaagse mythes

Gerbrand Bakker – Boven is het stil, Filmeditie 

David Grossman – Jij bent mijn mes

Grimbert Rost van Tonningen – Het juiste moment

Bruno Apitz – Naakt onder wolven

Barbara Beuys – Leven met de vijand

Hélène Gelèns – applaus vanuit het donker

Dato Turashvili – Weg uit de USSR

De literaire kattenkalender 2014

zojuist 

verschenen

januari

februari

maart

april

mei

augustus

30



Boekhandel  Datum 

Plaats  Ordernr. 

aantal isbn titel auteur korting prijs

uitgeverij cossee Bestellijst Voorjaar 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 388 5  De kinderjaren van Jezus       J.M. Coetzee          € 19,90
 978 90 5936 389 2  Wachten op de barbaren, midprice   J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 390 8  Langzame man, midprice       J.M. Coetzee          € 12,50
 978 90 5936 391 5  Lente in Praag            Hans Croiset          € 19,90
 978 90 5936 392 2  Weg uit de USSR          Dato Turashvili         € 18,90
 978 90 5936 393 9  Boven is het stil, fi lmeditie      Gerbrand Bakker        € 12,50
 978 90 5936 394 6  Naakt onder wolven         Bruno Apitz           € 29,90
 978 90 5936 395 3  Het juiste moment          Grimbert Rost van

                                Tonningen           € 18,90
 978 90 5936 399 1  Jij bent mijn mes           David Grossman         € 19,90
 978 90 5936 397 7  Leven met de vijand         Barbara Beuys          € 24,90
 978 90 5936 396 0  applaus vanuit het donker      Hélène Gelèns          € 16,90
 978 90 5936 400 4  De literaire kattenkalender 2014                   € 21,90
 978 90 5936 398 4  De waarheid is een vrouw 

              en andere hedendaagse mythes     Jan Baeke e.a.          € 14,90

              recent verschenen

 978 90 5936304 5  Een vrouw op de vlucht voor 
              een bericht             David Grossman         € 25,00

 978 90 5936 367 0  Het zigzagkind, fi lmeditie       David Grossman         € 12,50
 978 90 5936 363 2  Uit de tijd vallen           David Grossman         € 18,90
 978 90 5936 369 4  De hormoonfabriek         Saskia Goldschmidt       € 18,90
 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 326 7  Paulus de Boskabouter of 

              Het dubbelleven van Jean Dulieu   Dorinde van Oort        € 29,90

              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
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Grimbert Rost van Tonningen

Het juiste moment
roman

ontwerp aard bakker, amsterdam
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Hélène Gelèns

applaus vanuit het donker
gedichten


