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Nieuwe verkoper bij Uitgeverij Cossee
Graag stellen we u onze nieuwe verkoper voor: Daniel van 
Geem. Hij volgt Nienke Timmers op per 1 juli 2019. Daniel 
werkte bij verschillende boekhandels in Noord-Holland en 
Amsterdam, waaronder boekhandel Premsela, Island Book-
store en boekhandel Athenaeum aan het Spui. Hij heeft erg 
veel  zin om ons te vertegenwoordigen. Van harte welkom, 
Daniel!

Er verschijnen twee boeken van J.M. Coetzee opnieuw als wereldprimeur in 
het Nederlands: De oude vrouw en de katten (juni 2019) en De dood van Jezus 
(november 2019). J.M. Coetzee heeft Uitgeverij Cossee en haar Nederlandse le-
zers bij haar oprichting dit bijzondere recht gegund: de boeken zullen enkele 
maanden voor de oorspronkelijke, Engelstalige editie verschijnen.

Twee wereldprimeurs bij Uitgeverij Cossee

Ayelet Gundar-Goshen

Leugenaar

‘We zijn als ouders zo hard bezig onze kinderen te 
beschermen tegen het kwaad, dat we compleet ver-
waarlozen dat dit kwaad – zoals in mijn roman – 
ook van ons eigen kind afkomstig kan zijn.’ 
– Ayelet Gundar-Goshen 

Een bekende zanger gaat naar een ijsjeszaak en vindt 
dat hij daar veel te lang moet wachten op zijn ijsje. 
Maar Noefar, de jonge, niet met schoonheid geze-
gende ijsverkoopster laat zich niet beledigen door 
zijn woeste scheldkanonnade. Door een leugentje –
of beter: door te zwijgen op het juiste moment – en 
een klein toeval komt dit incident in een ander licht 
te staan en wordt het een hype op televisie, dagen-
lang. De hele natie kijkt ontroerd mee. 

‘Over leugens en waarheid en alles ertussenin is zel-
den zo slim en komisch geschreven.’ 
–  Yediot Ahronot

‘Literatuur creëert emoties, de geschiedenis verklaart ze. Romans wekken ge-
voelens op en geen wrok.’ Met deze woorden ontving de schrijver David Diop de 
zesde editie van de Premio Strega Europeo met zijn roman Meer dan een broer. 
De roman zal in september in het Nederlands bij Cossee verschijnen.

David Diop wint de Premio Strega Europeo 

schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.cossee.com 
en volg ons op facebook, twitter en instagram.
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Ayelet Gundar-Goshen (1982) studeerde Psychologie 
in Tel Aviv en volgde een opleiding Film & Script in Je-
ruzalem. Ze heeft inmiddels verschillende filmscripts, 
tv-programma’s en korte films op haar naam staan en 
werkt als docent Klinische Psychologie. Haar roman-
debuut Eén nacht, Markovitsj werd in 2012 bekroond 
met de Sapirprijs voor het beste Israëlische roman-
debuut. Haar tweede roman Leeuwen wekken (2018) 
was haar internationale doorbraak, werd bekroond met 
de JQ Wingate Literary Prize en verscheen in veertien ta-
len. Ook als columniste met een scherpe tong heeft ze – 
net als David Grossman – internationaal naam en faam 
verworven. Haar artikelen verschijnen in onder andere 
Die Zeit, The New York Times, El País en The Guardian. 
Leugenaar is in Israël, Duitsland en Frankrijk op de best-
sellerlijst beland en wordt verfilmd. 

promotie

• Auteursbezoek
• Speciale boekhandelsavond
• Vooruitboekje 
• Perfect leesclubboek
• Groot succes bij Writers Unlimited 2019 Den Haag 
• (Digitaal) leesexemplaar voor de boekhandel en pers
• Voor de liefhebbers van Margaret Atwood, David Grossman en Philip Roth
• Boekenleggers

© alon siga

‘Puur leesplezier als Ayelet Gundar-Goshen met psychologische genadeloosheid 
de behoeftes van haar ijsverkoopster blootlegt, maar haar tegelijkertijd met empa-
thie en begrip volgt.’ – Literatur Spiegel 

Ayelet Gundar-Goshen  Leugenaar

Er zijn mensen die met de vuist op de toonbank slaan en 
er zijn mensen die erachter staan en vriendelijk vragen: 
‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ De zeventienjarige 
ijsverkoopster Noefar Sjalev behoort zonder twijfel tot 
de tweede categorie, onopvallend en dienstbaar. Als op 
een dag een beroemde zanger het winkeltje binnenkomt 
en beledigende opmerkingen maakt over haar uiterlijk 
omdat hij vindt dat ze hem te traag bedient, loopt zij de 
zaak uit. Hij gaat haar achterna in de veronderstelling 
dat ze er met zijn biljet van tweehonderd sjekel vandoor 
is gegaan. 

Noefars gil alarmeert de buurtbewoners en tot haar 
verbazing is iedereen ervan overtuigd dat de man haar 
seksueel probeerde lastig te vallen. En zij besluit hen dat 
te laten geloven. Voor het eerst in haar leven staat Noefar 
in het middelpunt van de belangstelling. Haar leugen 
maakt van de onopvallende, onhandige ijsverkoopster 
een heuse mediaprinses. Ondertussen eist een van de 
weinige mensen die weet wat er echt is gebeurd een prijs 
voor zijn zwijgen.

Met zwarte humor en diep inzicht in de menselijke 
aard beschrijft Leugenaar hoe een klein leugentje een 
groot verschil kan maken. In een wereld van mediahypes 
en alternatieve feiten laat de schreeuw van een meisje 
een hele stad twitteren.

roman

oorspronkelijke titel hasjakraniet wehaïer

vertaald door shulamith bamberger

isbn 978 90 5936 872 9 | nur 302 
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 21,99 | verschijnt januari 2020
 
e-isbn 989 90 5936 882 8 | ca. € 9,99 

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

‘Waar ligt de grens tussen goed en kwaad, tussen leugen en waarheid? Alles is een 
kwestie van definitie. En zonder leugen bestaat geen waarheid. Precies daarover 
gaat deze meesterlijke roman.’ – WoZ Die Wochenzeitung  

‘Het grote gevolg van een kleine leugen 
wordt met betoverende finesse verteld, en 
de lezer blijft verbaasd en vol bewondering 
achter.’ – Die Presse
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De fans van Polly Flint, de onvergetelijke hoofdpersoon 
uit De dochter van Crusoe, kunnen hun hart weer ophalen 
bij de goedgebekte, avontuurlijke Margaret Marsh. Mar-
garet vindt eindelijk de vrijheid die ze nodig heeft met de 
komst van een nieuw dienstmeisje. Al snel staat het hele 
gezinsleven op z’n kop. Een literaire wervelwind, met in 
het oog van de storm Jane Gardams inzicht in onuitge-
sproken verlangens. 

‘We zijn in handen van een meesterverteller. Gardams per-
sonages gedragen zich net zo extravagant als hun Dicken-
siaanse namen beloven. En toch zijn ze compleet geloof-
waardig omdat ze zo lijken op onze eigen meest dierbare 
vrienden en familie.’ – The New York Times 

Op de klippen

Jane Gardam

6    uitgeverij cossee
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Jane Gardam Op de klippen

Eén lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge 
Margaret Marsh verandert plotsklaps wanneer Lydia, een 
wereldwijs en wulps dienstmeisje, bij Margarets religieu-
ze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje 
worden ze elke woensdag het huis uit gestuurd om samen 
van de idyllische Engelse kust te genieten. Wanneer Mar-
garet tijdens een van deze tripjes in een boom klimt en 
een verwaarloosd landhuis ziet liggen, is ze geïntrigeerd. 
Het landhuis en zijn ongewone bewoners trekken haar 
steeds meer aan en laten een hele andere realiteit zien: 
namelijk dat de wereld lang niet zo keurig is als ze altijd 
had gedacht.

Het huwelijk van haar ouders blijft ook niet onberoerd 
door de komst van het dienstmeisje. Ondanks zijn kramp-
achtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is de vader 
niet tegen haar charmes bestand en vliegt hij stevig uit 
de bocht, waardoor hij niet alleen het dienstmeisje, maar 
ook zijn echtgenote, Margarets moeder, verliest. De keurs-
lijven gaan af en het leven van deze stijve Engelsen trilt 
op zijn grondvesten. Hoe blijf je jezelf, en hoe ver ga je 
wanneer je wordt meegesleurd in het verlangen naar een 
ander leven? 

Na een cruciaal theebezoek dendert iedereen op een 
onontkoombare tragedie af. Een prachtige roman over 
volwassen worden en onderhuidse verlangens. Met Op 
de klippen lezen we Gardam in volle glorie, compleet met 
tragikomische scènes, warmte, wijsheid en intrigerende 
perspectieven. 

uitgeverij cossee    9

roman

oorspronkelijke titel god on the rocks 
vertaald door gerda baardman en kitty 
pouwels

isbn 978 90 5936 874 3 | nur 302 
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. €22,99 | verschijnt oktober 2019 

e-isbn 978 90 5936 883 5 | ca. €9,99

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

Jane Gardam (Yorkshire, 1928) is de enige schrijver die 
twee keer met de Costa Book Award bekroond is. Een on-
berispelijke man werd in maart 2017 uitgeroepen tot Boek 
van de Maand bij De Wereld Draait Door en stond weken-
lang in de Bestseller 60. Een trouwe vrouw (2017), Laatste 
vrienden (2018) en De dochter van Crusoe (2018) waren 
wederom favoriet bij lezers, boekhandels en pers. Ook is 
ze de auteur van het Cossee Broekzakbibliotheek-boekje De 
geheime brieven. Met Op de klippen behaalde Jane Gardam 
in 1978 de shortlist van de Man Booker Prize. Haar oeuvre 
omvat meer dan dertig boeken, romans, verhalen en kin-
derboeken. Ze is Fellow van de Royal Society of  Literature 
en woont in East Kent.

promotie

• Perfect leesclubboek
• Display voor tien exemplaren van Op de klippen
• Grote mediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Veel persaandacht na het succes van de Old Filth-trilogie
• Boekenleggers

© hollandse hoogte

‘Je gaat van de personages houden, zoveel begrip krijg je voor hun levens en gehei-
men, zo goed kun je je identificeren met hun eenzaamheid. En dat is misschien 
wel het grote geheim van Gardam.’ – Michel Krielaars in NRC Handelsblad over 
Een onberispelijke man

isbn 978 90 5936 818 7

‘Lees Jane Gardam. Lees haar vooral als je wilt begrijpen hoe we worden wie we 
zijn, waar de angel zit, wat er gebeurt als je die eruit trekt, of juist niet.’ – Trouw 

© jeremy sutton
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‘Gardam wordt wel vergeleken met Jane Austen en Muriel 
Spark, en daar kan Penelope Fitzgerald aan worden toege-
voegd, vanwege Gardams laconieke, montere stijl en van-
wege het feit dat ze haar scènes zorgvuldig uitkiest. Jane 
Gardam nodigt uit tot binge reading.’ – NRC Handelsblad

actie trilogie jane gardam

Van 15 oktober t/m 15 januari 
slechts € 17,50 i.p.v. € 22,99.

Een fijne aanbieding voor de feestdagen. Bij bestelling van 
15 exemplaren of meer (assorti) ontvangt u bovendien een 
speciale korting van 50%.

Bestel op de beurs, of bij de vertegenwoordiger via:
vangeem@cossee.com | 020 528 99 11

actie trilogie jane gardam
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In Tabak vertelt Jonathan Robijn het verhaal van anti-
held Jimmy, die terugverlangt naar de tijd waarin roken 
nog niet verderfelijk en dodelijk was, maar een teken 
van klasse. Nu de teer en nicotine ook Jimmy parten 
beginnen te spelen, neemt hij een drastisch besluit.

‘Jonathan Robijn schrijft met stil verdriet en een fasci-
nerend inlevingsvermogen.’ – Francesca Melandri

Tabak

Jonathan Robijn

tabaksdragers in brussel, ©  paul gellens
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Jonathan Robijn Tabak

‘Het goede nieuws is dat je vanaf nu kunt roken zoveel je 
wilt, het heeft geen belang meer,’ krijgt Jimmy van zijn 
huisarts te horen. Jimmy veracht de dood en rookt het 
liefst de hele dag. Sigaretten, zo vindt hij, getuigen van 
stijl, en hij denkt dan ook met weemoed terug aan zijn fa-
voriete merk Davros. Vijftig jaar lang rookte hij een à twee 
pakjes Davros per dag, maar toen ging het merk failliet en 
moest hij noodgedwongen overstappen op sigaretten van 
mindere kwaliteit. Nadat de dokter zijn doodsvonnis heeft 
geveld, neemt Jimmy een drastisch besluit: zijn laatste le-
vensadem zal met Davros gevuld zijn. 

In plaats van zijn vrouw en kinderen in te lichten over 
zijn ziekte, voert hij nog één keer koppig zijn voornemen 
uit. Hij ontmoet de sigarettenhandelaar Missirian, in wie 
hij een gelijkgestemde vindt, en samen trekken ze naar 
Armenië, het vaderland van de producenten van zijn fa-
voriete tabak. Tijdens de reis komen herinneringen aan 
vroeger naar boven, in het bijzonder aan de mooie en on-
weerstaanbare Ella, de vrouw van wie hij hield, met wie 
hij trouwde, maar die nadien onmerkbaar weer van hem 
wegdreef.

Tabak is een verhaal over een generatie die bijna is ver-
dwenen en over een man die gelaten terugkijkt op zijn 
leven, maar tussen de hoestbuien en rookwolken door is 
het vooral ook een melancholisch verhaal over de onna-
volgbare wendingen van de liefde.

uitgeverij cossee    15

roman

isbn 978 90 5936 881 1 | nur 301 
12,5 x 20 cm | ca. 248 blz

€ 20,99 | verschijnt januari 2020 

e-isbn 978 90 5936 884 2 | ca. € 9,99 

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK

Jonathan Robijn publiceerde eerder korte verhalen in 
De Brakke Hond en Dietsche Warande en Belfort. In 
2013 verscheen zijn debuut, de verhalenroman De stad 
en de tijd, die genomineerd werd voor de Gouden Boe-
kenuil. De opvolger Congo Blues, verschenen in 2017, 
werd lovend ontvangen en vertaald in het Duits, Itali-
aans en Turks. Tabak is zijn derde roman.

promotie

• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel 
en op podia

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Cossee World Rights

© irwan droog

‘Robijn, die pas zijn tweede roman aflevert, heeft een volwaardige subtiliteit in de 
pen alsof hij zijn vak al jaren beoefent.’ – NRC Handelsblad over Congo Blues ****

‘Jonathan Robijn is een ingetogen stilist. 
Dat bewees hij al in De stad en de tijd, zijn 
debuutroman in verhalen die genomineerd 
werd voor de Gouden Boekenuil, en dat doet 
hij hier opnieuw. Hij blijkt een meester in 
sfeerschepping, suggereert veel, maar laat 
de lezer vooral vaak in het ongewisse. 
– De Morgen over Congo Blues ****

isbn 978 90 5936 752 4
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E.M. Remarque  Een tijd van leven

In de kou en omgeven door alle verschrikkingen van het 
oostfront verheugt Ernst Graeber zich op niets meer dan 
zijn verlof. Thuis, in Duitsland, zal het leven wel weer 
goed zijn.

Maar als de jonge soldaat terugkomt is zijn ouderlijk 
huis gebombardeerd en blijken zijn ouders vermist. Grae-
ber gaat naar hen op zoek, terwijl op hetzelfde moment de 
Endsieg verkondigd wordt door de nazi’s – en vooral door 
zijn schoolvriend Binding, inmiddels een belangrijk man 
bij de Gestapo en verantwoordelijk voor talloze arrestaties 
van ‘joodse verraders’. Verbijsterd ziet hij dat ook aan het 
‘thuisfront’ wanhoop, overlevingsdrift en geweld het laat-
ste restje medemenselijkheid aan het opvreten zijn. Op 
een avond komt hij tussen de puinhopen van de verwoeste 
en ontredderde stad Elisabeth tegen, de dochter van de 
huisarts. Samen beleven de soldaat en de jonge vrouw 
midden in de chaos een paar dagen geluk, en voor enkele 
momenten lukt het Graeber om de gedachte dat hij weer 
terug moet naar het front opzij te duwen. 

Terug aan het front verzet hij zich voor het eerst en op 
zijn manier tegen het nazi-credo van de Untermenschen 
en laat enkele Russische gevangenen ontsnappen. Maar 
zij reageren daarop heel anders dan hij verwacht en ge-
hoorzamen aan de logica van deze en iedere oorlog: oog 
om oog, tand om tand.

De eerste uitgave van Een tijd van leven verscheen in 1954 
in New York bij Harcourt Brace en werd in 1958 onder 
de titel A Time to Love and a Time to Die verfilmd door 
Douglas Sirk. De film werd genomineerd voor een Oscar 
en een Golden Globe Award.

roman

oorspronkelijke titel zeit zu leben und zeit 
zu sterben. met een nawoord van thomas f. 
schneider, directeur van het remarque-vre-
descentrum, universiteit osnabrück, 
vertaald door c.j. kelk

isbn 978 90 5936 873 6 | nur 302 
gebonden | 15 x 23 cm | ca. 368 blz. 
ca. € 25,99 | verschijnt januari 2019 

e-isbn 978 90 5936 885 9 | ca. € 9,99

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK
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Arc de Triomphe vertelt het verhaal van de vrouwenarts Ravic 
die in 1941 uit de Gestapo-gevangenis is ontsnapt en in Parijs 
in dubieuze hotels en nachtclubs is ondergedoken. Welke toe-
komst ligt er voor hem in het verschiet?

‘Zijn stijl is concreet, zijn verhalen meespelend. In de eerste 20 
bladzijden Arc de Triomphe heb je meer beleefd dan in menige 
“literaire” thriller in 200. Veel beter dan dit wordt het niet. Vijf-
sterrenwerk.’ – Hebban *****

isbn 978 90 5936 775 3 | nur 302 | gebonden | 15 x 23 cm | 420 blz. 
€ 30,99 | reeds verschenen | e-isbn 978 90 5936 787 6 | € 9,99

Een donkere nacht in 1942. Een man staat in Lissabon 
in de haven op de kade en staart naar een Amerikaans 
schip.  Het wordt een lange nacht, in bars, in nachtcafés 
en in de vroege ochtenduren zelfs in een bordeel. 

‘Remarque heeft in dit aangrijpende verhaal over vlucht 
en ballingschap een liefdesgeschiedenis verpakt; een 
liefde die aan tederheid en intensiteit wint naarmate de 
situatie van het paar hopelozer wordt.’ 
– de Volkskrant *****

isbn 978 90 5936 712 8 | nur 302 | gebonden | 15 x 23 cm | 288 blz. 
€ 23,99 | reeds verschenen | e-isbn 978 90 5936 726 5 | € 9,99

E.M. Remarque  De nacht in Lissabon

E.M. Remarque  Arc de Triomphe

Erich Maria Remarque (pseudoniem van Erich Paul Re-
mark; 1898-1970) werd in 1929 – drie jaar voor Hans 
Fallada’s Wat nu, kleine man? – wereldberoemd met Van 
het westelijk front geen nieuws en is een van de meest 
gelezen Duitse literaire auteurs in de twintigste eeuw. 
Tijdens zijn studie werd hij in 1916 opgeroepen om zijn 
dienstplicht te vervullen, vocht aan het westelijk front en 
raakte daarbij verscheidene keren gewond. Na de oorlog 
volgde hij een lerarenopleiding, daarnaast was hij actief 
als steenhouwer en testrijder. Zijn schrijverscarrière 
startte hij als toneelcriticus en sportjournalist.

De eerste uitgever aan wie hij Van het westelijk front 
geen nieuws aanbood, weigerde dit expliciete antioor-
logsboek te publiceren. Ondanks de enorme  politieke 
controverse werden er het eerste jaar al 1,2 miljoen 
exemplaren van verkocht. In 1933 werden Remarques 
boeken in het openbaar verbrand en in Duitsland ver-
boden. In 1938 werd hem zijn Duitse staatsburgerschap 
ontnomen, in 1939 emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten en verkreeg in 1947 de Amerikaanse nationaliteit. 
Na de oorlog publiceerde hij nog zeven romans, die alle 
op uiterst boeiende manier vertellen over wat nationa-
listische grootheidswaan, oorlogen en autoritaire ideo-
logieën met de gewone burger doen en hoe zelfs onze 
meest intieme gevoelens en verlangens daardoor aange-
tast worden.

Net als bij Fallada zal Cossee de beste romans van Re-
marque in een herziene vertaling publiceren. De nacht 
in Lissabon (Cossee 2017) en Arc de Triomphe (Cossee 
2018) waren een triomfantelijk begin. 

promotie

• Opgenomen in Cossee Century-
reeks

• Uitgever Christoph Buchwald ver-
telt graag over E.M. Remarque en 
zijn oeuvre in uw boekhandel

• Persaandacht voor herontdekte 
klassieker

• Vlucht uit oorlogsgebieden nog 
steeds een actueel mediathema

• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar 
• Boekenleggers

© privécollectie

‘Voor mij zijn Remarques boeken het beste wat de Duitse literatuur te bieden 
heeft. Zonder hem had ik mijn boeken niet geschreven.’ 
– Edgar Hilsenrath, auteur van het wereldsucces De nazi en de kapper
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J.M. Coetzee

De dood van Jezus

Na De kinderjaren van Jezus en De schooldagen van 
Jezus is De dood van Jezus het briljante sluitstuk van 
de trilogie van de Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee.

‘Heb je enig idee wie het kind was dat je onder je 
hoede had? Hij zegt dat je erkende dat hij uitzon-
derlijk was, maar heb je enig idee hoe uitzonderlijk 
hij werkelijk was? Ik denk het niet. Hij was snel van 
geest en snel ter been: dat beschouwde jij als uitzon-
derlijk. Terwijl ik weet dat hij niet tot onze wereld 
behoorde. Hij was als zo’n vogel, de naam ben ik ver-
geten, die heel af en toe neerdaalt uit de lucht om 
zich aan ons eenvoudige aardbewoners te tonen en 
dan weer opvliegt om zijn eeuwige omzwervingen te 
hervatten.’

uitgeverij cossee    2120    uitgeverij cossee
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J.M. Coetzee De dood van Jezus

Davíd is tien jaar geworden en voetbalt elke week met zijn 
vrienden. Ze hebben geen teams of regels: soms staan er 
dertig in het veld en soms slechts vijf. Op een dag nodigt 
de directeur van een naburig weeshuis hen uit een wed-
strijd tegen de wezen te spelen. Misschien vinden ze het 
leuk om zichzelf eens te meten met een echt team, om 
hun best te doen en alles te geven om te winnen. Maar 
Davíd gaat veel verder dan dat. Hij besluit zijn thuis te 
verlaten en intrek te nemen in het weeshuis. Zijn ouders, 
Inès en Simón, kunnen niets doen om hem daarvan te 
weerhouden. Kort na zijn vertrek wordt hij opgenomen in 
het ziekenhuis vanwege een mysterieuze aandoening. Hij 
lijkt niet meer te redden. Steeds meer verliezen de ouders 
hun grip op de zoon die in alles hun tegenovergestelde 
lijkt. Wie is deze jongen eigenlijk, die het leven probeert 
te begrijpen door middel van nummers, sterren, dans en 
voetbal? En wie zijn zijn ouders zonder hem?

De dood van Jezus is het laatste deel van Coetzees po-
etische en filosofische saga over het leven van Davíd. Een 
stralend en vluchtig leven, als een komeet die de lucht 
doorkruist. Met deze roman die naar de oorsprong van al-
les zoekt, biedt de Nobel-laureaat eens te meer het meest 
prachtige werk.
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roman

oorspronkelijke titel the death of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 875 0 | nur 302 
gebonden | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 22,99 | verschijnt november 2019 

e-isbn 978 90 5936 886 6 | € 9,99 

J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft romans, essays en 
verhalen. Hij ontving twee keer de Man Booker Prize, 
voor zijn romans Wereld en wandel van Michael K en 
In ongenade. In 2003 kreeg hij voor zijn oeuvre de No-
belprijs. Humo riep Coetzee uit tot Grootste Schrijver 
van Deze Tijd. Coetzee maakte zijn naam als een van de 
grootste hedendaagse schrijvers opnieuw waar met zijn 
meest recente romans De kinderjaren van Jezus (2013) 
en De schooldagen van Jezus (2016), met als grande fina-
le De dood van Jezus. In juni 2019 verscheen zijn nieuwe 
verhalenbundel De oude vrouw en de katten en begin 
2020 verschijnt ter ere van zijn tachtigste verjaardag een 
fotoboek met unieke beelden uit zijn jeugd in Kaapstad, 
De foto’s van Jongensjaren.

promotie

• Wereldprimeur voor Uitgeverij Cossee
• Boekenleggers
• Socialmediacampagne
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers 

© hollandse hoogte

‘Coetzee scheert over de hoogste toppen.’ – De Standaard 

wereldprimeur
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‘Coetzee is een van de grote meesters van 
wat niet wordt verteld en wat impliciet 
blijft.’ – The New York Review of Books

‘Coetzee is niet zomaar een auteur: hij is 
een schrijvende magiër die je betovert en 
laat doorlezen, tot hij ook zijn laatste woord 
tot je heeft laten doordringen.’ 
– de Volkskrant ****

J.M. Coetzee
Zijn foto’s van
Jongensjaren
                                             Cossee

J.M
. Coetzee  Zijn foto’s van Jongensjaren

9 7 8 9 0 5 9 3 6 8 1 9 4

Met een exclusief interview met John Coetzee over 
zijn jongensjaren en zijn foto-experimenten.

De foto’s in dit fotoboek (gemaakt met wat John Coetzee 

zijn ‘spy camera’ noemt) dateren uit de laatste twee jaar 

van Johns middelbare schooltijd in de jaren vijftig, toen 

de familie Coetzee van Worcester naar Kaapstad ver-

huisde. De afbeeldingen bieden een kijkje in zijn jeugd, 

door zijn eigen lens vastgelegd. Hij laat ons zijn wereld 

zien en wat hem toen het meest interesseerde: vrienden 

en leraren op school, cricketwedstrijden, de omgeving 

van Kaapstad, de voorouderlijke Karoo boerderij en het 

gezinsleven thuis. Vooral zijn moeder, Vera, bleek een 

favoriet onderwerp. De foto’s zijn fascinerend vanwege 

hun imperfecties en laten zien hoe de jonge Coetzee 

geïnteresseerd was in het documenteren van tijd en 

beweging om op die manier het leven zelf vast te leggen.

     Op het eerste gezicht lijken de foto’s scènes uit een 

alledaags, provinciaal leven in de jaren vijftig, maar 

dankzij hun speelsheid, directheid en zelfbewustzijn 

laten de foto’s zich niet alleen nostalgisch lezen. Af en 

toe vangen we een glimp op van de sociale werkelijkheid 

van Kaapstad en de apartheid. En voor de lezers van 

Jongensjaren zijn de foto’s een intrigerende visuele 

kroniek van Coetzees leven. Hoewel velen hem kennen 

als een serieuze en filosofische schrijver, zien we hier 

ook zijn speelse, jongensachtige kant en zijn zoektocht 

naar een eigen identiteit. Schrijven en fotografie bieden 

misschien geen directe en waarheidsgetrouwe versie 

van de werkelijkheid, maar door de lens van Coetzees 

camera zien we de vluchtige momenten uit een verleden 

dat nu verstild is in de emulsies van zijn negatieven.

Wat een ontdekking! In 2014, jaren nadat John 

Coetzee naar Australië verhuisde, verkocht hij pas 

zijn huis in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij was zich er 

niet van bewust dat hij uniek materiaal uit zijn tie-

nerjaren achterliet. Op de zolder van zijn voormalige 

huis ontdekten de nieuwe bewoners een vergeten 

bruine koffer en een grote kartonnen doos. Deze 

bevatten niet alleen een complete set aan doka-

materiaal (ontwikkelingsbakken, filters, maatbekers 

en een assortiment aan chemicaliën en fotografisch 

papier), maar ook een compleet fotografisch archief 

van oude afdrukken en negatieven uit Coetzees 

jeugd, die nog nooit eerder het daglicht hadden 

gezien. 

www.cossee.com

J.M. Coetzee (Kaapstad, 1940) schrijft 

romans, essays en verhalen. 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. Humo riep 

Coetzee uit tot Grootste Schrijver van 

Deze Tijd. Coetzee maakte zijn naam 

als een van de grootste hedendaagse 

schrijvers opnieuw waar met zijn meest 

recente romans De kinderjaren van Jezus 

(2013) en De schooldagen van Jezus 

(2016). In samenwerking met Hermann 

Wittenberg, die als professor Engels in 

Kaapstad al veel over Coetzees werk 

publiceerde en in het verleden meer-

dere keren met de auteur samenwerkte 

aan diverse projecten, kwam dit foto-

boek met unieke beelden uit zijn leven 

tot stand.

isbn 978 90 5936 819 4
verschijnt januari 2020



J.M. Coetzee De schooldagen van Jezus

Ze zijn halsoverkop vertrokken, gevlucht voor de autori-
teiten. Simón en Inés vinden een woning in Estrella, een 
rustige stad die vooral opvalt door het bijzondere oplei-
dingsinstituut. Daar leert hun zesjarige pleegzoon Davíd 
geen wiskunde of grammatica, maar – tot grote verbazing 
van zijn ouders – over het verband tussen sterren en dan-
sen. Simón zal zich open moeten stellen voor een wereld 
die hem onbekend was; de ratio en het denken loslaten, 
en toetreden tot een realiteit van intuïtie, gevoel, muziek 
en dans.

‘Fascinerend tweede deel van een even raadselachtige als 
betoverende romancyclus. Ongrijpbaar en onontkoom-
baar.’ – NRC Handelsblad over De schooldagen van Jezus 
(beste boeken van 2016)

‘Coetzee is een schrijver die zijn gelijke niet kent. Daar 
ontkomen prijsjury’s niet aan, en zolang Coetzee boeken 
blijft schrijven die zo mysterieus en zo bezonnen zijn als 
De schooldagen van Jezus zullen ze hem eens in de zoveel 
tijd de hoogste onderscheiding moeten toekennen.’ 
– Vrij Nederland

‘Coetzee is een van de laatste humanistische schrijvers die 
we nog hebben.’ – NRC Handelsblad *****

‘Coetzee presenteert je een fijn, klein, gaaf verhaal dat in 
al zijn helderheid geen antwoorden of verklaringen geeft. 
De truc is, zeggen we dan, het raadsel te vergroten. Het is 
Coetzees verdienste dat het raadsel het hele boek in beslag 
neemt.’ – De Groene Amsterdammer

**** de Volkskrant

***** De Standaard
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J.M Coetzee De kinderjaren van Jezus

Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, en in 
het opvangcentrum hebben ze een nieuwe naam en per-
soonsgegevens gekregen. Maar hij kan niet altijd alleen 
de vader van de jongen spelen, hij moet een moeder voor 
hem zoeken. En inderdaad: tijdens een wandeling ziet hij 
die vrouw en weet haar te overtuigen dat zij de moederrol 
voor Davíd op zich moet nemen. Een botsing met de moe-
der is onvermijdelijk. Zij vraagt Simon hen naar de ber-
gen in het noorden te brengen, de grens over. Een nieuwe 
vlucht begint.

‘Coetzee maakt op zeer overtuigende wijze duidelijk dat 
we niet alleen niet kunnen ophouden te verlangen naar 
verlossing, maar dat het ook een vergissing is dat verlan-
gen te bestrijden. Meer is niet nodig om “boek van het 
jaar” te mogen zijn.’ – Arnon Grunberg

‘Ik ben intussen volledig in de ban van De kinderjaren van 
Jezus. Het verrast, ontroert en leest ook nog eens als een 
trein.’ – Edward van de Vendel

‘De kinderjaren van Jezus zit stilistisch en narratief goed 
in elkaar, zoals we van Coetzee gewend zijn. Maar meer 
dan ooit roept hij met deze roman veel vragen op. Tegen-
over de vertedering die de kleine Davíd bij je oproept, laat 
de migrantengeschiedenis je met een onbehaaglijk gevoel 
achter. En juist die combinatie van leeservaringen, is de 
kracht van Coetzee.’ – Metro ****

‘Het is een voor Coetzee ongekend barmhartig boek ge-
worden. Het is alsof zijn stem zich minder hoeft te bewij-
zen. Illusies hoeven niet meer afgenomen te worden, de 
hoofdpersonen hoeven niet meer te vluchten, dat hebben 
ze al gedaan. De kinderjaren van Jezus is Coetzees boek 
over warmte.’ – Daan Heerma van Voss

roman

oorspronkelijke titel the childhood of jesus

vertaald door peter bergsma

isbn 978 90 5936 528 5 | nur 302 
paperback | 12,5 x 20 cm | 320 blz. 
€ 12,99

e-isbn 978 90 5936 402 8 | € 9,99

OOK 

VERKRIJGBAAR 

ALS E-BOOK



uitgeverij cossee    2726    uitgeverij cossee

‘In het voetspoor van Perec, van Modiano en van 
 Sebald schrijft Boltanski tegen het vergeten.’ 
– Margot Dijkgraaf in NRC Handelsblad

Christophe Boltanski

De voyeur
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Christophe Boltanski  De voyeur

Een zoon probeert het leven van zijn overleden moeder 
te reconstrueren in haar troosteloze appartement waar 
ze alles leek te bewaren: kranten, rekeningen, lege fles-
sen. Waar ze nooit schoonmaakte en op een matras op de 
grond sliep, omringd door lege blikken hondenvoer. Een 
huis vol boeken, vooral detectives, die ze zelf ook bleek 
te schrijven op haar Olivetti-typemachine. 

Als hij op een manuscript stuit dat ze aan het schrij-
ven was over een voyeur raakt hij geïntrigeerd. In het 
verhaal wordt de hoofdpersoon bespied. Gaandeweg 
komt de zoon erachter dat dit niet slechts fictie is en dat 
zijn moeder haar eigen leven lijkt te beschrijven. Werd 
ze daadwerkelijk in de gaten gehouden of was zijzelf de 
stalker die de geesten uit het verleden op de hielen zat?

Nu ze dood is, wordt het mysterie rond haar leven 
steeds groter. Was het tijdens haar studententijd aan 
de Sorbonne, op het hoogtepunt van de Algerijnse oor-
log in de jaren vijftig, dat er bij deze briljante studente 
een omslag plaatsvond? Terwijl ze in rokerige cafeetjes 
droomde van een heroïsch leven en zich aansloot bij de 
onafhankelijkheidspartij fln? De speurtocht van de 
zoon en het verleden van zijn moeder grijpen in elkaar 
en vormen zo zelf ook een thriller.

De voyeur is een hartverscheurende roman over een 
vrouw die zichzelf heeft verloren en over de harde klap-
pen van de geschiedenis. Tegelijkertijd schildert Boltan-
ski met rijke details een levendig beeld van een Frankrijk 
in tijden van radicale sociale verandering.

promotie

• Auteursbezoek
• Grote mediacampagne
• Veel persaandacht vanwege Boltanski’s naamsbekendheid 
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Boekenleggers

Christophe Boltanski (Boulogne-Billancourt, 1962), de 
jongste telg uit een beroemde familie binnen het Franse 
culturele circuit, vervulde zijn sociale dienstplicht bij de 
Franstalige Egyptische krant Le Progrès égyptien. Van 
1989 tot 2007 werkte hij voor het dagblad Libération. 
Hier was hij eerst oorlogscorrespondent tijdens de Golf-
oorlog, daarna werkte hij onder andere als correspon-
dent in Jeruzalem en Londen. Van 2007 tot 2017 schreef 
hij voor Le Nouvel Observateur. Sinds 2017 is hij hoofd-
redacteur van de onafhankelijke nieuwssite RevueXXI. 

Voor zijn werk als journalist ontving hij de Prix Ba-
yeux-Calvados des Correspondants de Guerre. Met zijn 
debuutroman De schuilplaats won hij de prestigieuze 
Prix Femina, de Prix des Prix Littéraires en de Prix Club 
de Lecture Française. Het boek werd jubelend onthaald 
door pers en lezers, en veroorzaakte een ware stortvloed 
aan lovende besprekingen in vrijwel alle Franse en Ne-
derlandse media. Het boek werd wereldwijd vertaald en 
de Nederlandse vertaling werd genomineerd voor de Eu-
ropese Literatuurprijs 2017. 

© julien falsimagne

‘Verbijsterende en ontroerende familiegeschiedenis, knap gecomponeerd rond 
een schuilplaats à la Anne Frank.’ – NRC Handelsblad over De schuilplaats (beste 
boeken van 2016)
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Mark Boog Liefde in tijden van brand

Het is een kunst om in deze tijden liefdesgedichten te 
schrijven die de clichés mijden als de duivel het wijwater. 
Niemand beheerst deze kunst beter dan de met de VSB 
Poëzieprijs bekroonde dichter Mark Boog. Liefde in tijden 
van brand ademt de vrijheid om over de liefde te schrij-
ven, zonder de voor de hand liggende emoties letterlijk te 
benoemen. Mark Boogs liefdesgedichten zijn in hun taal 
lichamelijk, aards, met oog voor de buitenwereld en voor 
de tijd van nu. De wereld staat in brand zoals wij in brand 
staan. Terwijl torens instorten, wereldrijken vergaan, 
volksverhuizingen plaatsvinden, woedt binnen de muren 
van het woonhuis, in de harten en de zielen, een minstens 
zo felle brand. Geen witregels. Krachtige, volle zinnen. De 
lezer denkt: zo heb ik mezelf eigenlijk nog nooit bekeken. 
Daaruit blijkt de empathische blik van deze dichter op ons 
schepsels.  

Mark Boog (Utrecht, 1970) publiceerde onder andere de 
dichtbundels Alsof er iets gebeurt (2001, C. Buddingh’- 
prijs), Zo helder zagen we het zelden (2002, genomineerd 
voor de J.C. Bloemprijs), en De encyclopedie van de gro-
te woorden (2005, bekroond met de VSB Poëzieprijs). 
Er moet sprake zijn van een misverstand (2010) werd 
geroemd als een van de drie beste dichtbundels van dat 
jaar. In De rotonde brengt Mark Boog voor het eerst zijn 
twee koningsdisciplines, de poëzie en het proza, in een 
roman in verzen bij elkaar. Van de romancier Mark Boog 
verschenen zes romans, waarvan de meest recente Café de 
Waarheid (2018). 
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‘De wereld in brand. Laat ons
elkaar de kleren van het lijf,
nee, laat ons de kleren. Buiten
vallen muren om, ontbranden
steden, verandert niets
in ander, ouder niets, buiten
waait het. Aan jou ontbreekt
wat aan mij ontbreekt
maar samen zijn we heel.
We kijken door het raam.
Laat ons. De wereld in brand.’

‘Monter geformuleerde poëzie over moeilijke vragen. Stikvol regels die zó op een 
tegeltje kunnen.’ – Trouw

isbn 978 90 5936 627 5



David Foenkinos
Lennon

‘Het is nogal wat: in de ziel kijken bij een grootheid 
als John Lennon. Foenkinos heeft deze vuurdoop zo 
goed doorstaan dat je na het lezen van de roman het 
gevoel hebt Lennon écht te kennen.’ – mdr Kultur 

‘De uitdaging was groot, maar David Foenkinos 
slaagt met vlag en wimpel.’ – Le Figaro

‘Foenkinos bewijst eens te meer over seismografi-
sche antennes te beschikken, waarmee hij de essen-
tiële levensfasen in een kunstenaarspersoonlijkheid 
traceert. Hij onderzoekt het ontstaan van de artiest 
die verwaarloosd werd door zijn moeder, werd ver-
oordeeld tot eenzaamheid, en kunst moest maken 
uit niets.’ – Literaturkritik

32    uitgeverij cossee uitgeverij cossee    33
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David Foenkinos Lennon     
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In het Dakota, een duur appartementencomplex in New 
York, luistert een psychotherapeut naar zijn patiënt. De 
patiënt is een vijfendertigjarige man die praat over de 
vrouw van wie hij zielsveel houdt, over de relatie met 
zijn twee zoons en over zijn jeugd in Liverpool. Én over 
zijn tijd als leider van The Beatles, de grootste band aller 
tijden. De band die hij ooit populairder dan Jezus noem-
de.

 John Lennon beëindigde in 1975 zijn muzikale car-
rière om in New York voor zijn gezin te zorgen. De me-
dia kunnen slechts gissen naar zijn beweegredenen om 
zich terug te trekken. De enige aan wie hij die uit de 
doeken doet is zijn therapeut. In achttien gesprekken 
onthult Lennon zijn kant van het verhaal. Hoe ervaarde 
hij de bloeiperiode van The Beatles, waarom brak hij met 
ze? Wat heeft zijn jeugd daarmee te maken? Welke in-
vloed hadden zijn zoons Julian en Sean, en vooral: welke 
rol had Yoko Ono?

 Als groot fan deed David Foenkinos jarenlang onder-
zoek naar het mysterieuze leven van John Lennon. Met 
Lennon is het hem gelukt een uniek beeld te schetsen 
van de laatste vijf teruggetrokken jaren van de ster, voor-
dat hij voor zijn huis werd doodgeschoten door een ma-
nische fan. Foenkinos beschrijft de wervelwind van een 
leven vol vreugde, falen, drugs, liefde en creativiteit met 
verve. Het is alsof John Lennon persoonlijk het woord 
voert.

promotie

• Auteursbezoek
• Vijftig jaar na het uiteengaan van The Beatles, veertig jaar na het overlijden van John Lennon
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• Socialmediacampagne
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David Foenkinos (Parijs, 1974) is schrijver en regisseur. 
Zijn romans zijn in meer dan veertig talen vertaald. Sa-
men met zijn broer werkte hij zijn roman La délicatesse 
om tot een succesvolle film, met onder anderen Audrey 
Tautou. Foenkinos won vele prestigieuze prijzen. Char-
lotte (Cossee 2015), gebaseerd op het legendarische leven 
van Charlotte Salomon, werd bekroond met onder ande-
re de Prix Renaudot en de Prix Goncourt des lycéens, en 
er werden meer dan een half miljoen exemplaren van 
verkocht in Frankrijk. Ook de roman Het geheime leven 
van Henri Pick (Cossee 2017) werd lovend ontvangen. In 
zijn roman Lennon geeft Foenkinos John Lennon het 
woord.

© c. hélie

‘Wat een heerlijk, origineel boek! Geweldige plotwendingen en scherp beschreven 
karakters. In één ruk uitgelezen!’ – Margreet de Haan, Boekhandel ’t Spui over 
Het geheime leven van Henri Pick
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‘Net als Proust cultiveert Foenkinos de 
herinnering. Zijn toon is fijngevoelig en 
melancholiek, zijn roman een ode aan No-
belprijswinnaar Patrick Modiano.’ – NRC 
Handelsblad over Charlotte

isbn 978 90 5936 753 1



Maxim Leo
Rode liefde

Was u onder de indruk van films zoals Das Leben 
der anderen, Gegen die Wand of Werk ohne Autor? 
Duik dan in Maxim Leo’s bekroonde Rode liefde en 
laat u omringen door drie generaties van de fami-
lie Leo om te zien en te beleven waarom de ddr 
eerst een baken van hoop en daarna van wanhoop is 
geworden. Goede boeken en films laten altijd zien: 
geschiedenis wordt heel concreet door mensen ge-
maakt.
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dertig jaar na de val van de muur

‘De ddr was een nieuw begin, een kans om nog 
één keer opnieuw te beginnen. Vanaf nu telde alleen 
de toekomst. Het trauma van de oorlog moest een 
droom worden. Alle wonden, alle fouten waren ver-
geven en vergeten, als je bereid was deel uit te gaan 
maken van deze nieuwe gemeenschap. Nieuw geloof 
tegenover oud zeer, dat was het grondbeginsel van de 
ddr.’ – Maxim Leo

bekroond met de europese literatuurprijs
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Maxim Leo Rode liefde
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Rode liefde laat zien dat het Duitsland van vandaag niet 
alleen door Tweede Wereldoorlog is gevormd, maar dat 
ook de ‘Ostweh’ diepgeworteld is. Maxim Leo’s familie-
geschiedenis schetst een begripvol beeld van een grote 
maatschappelijke droom en zijn teloorgang, van een 
socialistische staat die bepalend was voor de levens van 
ál zijn bewoners, tot in de meest persoonlijke gebeurte-
nissen.

Jaren na de val van de Muur ging Maxim Leo alsnog 
op zoek naar antwoorden. Waardoor raakte zijn grootva-
der Gerhard, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, 
van hem vervreemd? Hoe konden zijn ouders, eens zo 
verliefd, uit elkaar groeien, en waarom gaf zijn moeder 
haar carrière als journalist op?

Voor de eerste generatie vormde de ddr een tweede 
kans, het land waar alle hoop op gevestigd was. We zien 
de ontgoocheling bij hun kinderen, die twijfels hebben 
bij de socialistische droom maar zich niet kunnen ont-
worstelen aan de macht van de Partij. Voor de kleinkin-
deren lonkt het Westen: daar ligt de toekomst die de be-
krompen ddr hun nooit zal kunnen geven.

promotie

• Uitgever Christoph Buchwald komt graag vertellen over de achtergronden van de ddr en zijn eigen 
Stasi-akte

• Veel aandacht rondom de herdenking van dertig jaar val van de Muur op 9 november 2019
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor pers en boekhandel

Maxim Leo (Oost-Berlijn, 1970) studeerde politicolo-
gie aan de Vrije Universiteit van Berlijn en het Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. Sinds 1997 werkt hij als 
redacteur voor de Berliner Zeitung. In 2002 won hij de 
Duits-Franse prijs voor Journalistiek en in 2006 werd 
hem de prestigieuze Theodor-Wolff-Preis toegekend. 
Rode liefde won in 2011 de Europese Literatuurprijs. Re-
cent verscheen van hem de biografie Wo wir zu Hause 
sind. Die Geschichte meiner verschwundenen Familie 
over de verdwenen Joodse familie Leo. Maxim Leo woont 
met zijn gezin in Berlijn.

© privécollectie

Wat weten wij hier in Nederland eigenlijk écht over de staat die na veertig jaar 
verdween als een mislukte utopie en een verstarde dictatuur? 
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‘Een aangrijpend familieverhaal, een boei-
end en tot nadenken stemmend portret van 
een verdwenen wereld.’ – The Guardian

‘Een belangrijk en meeslepend boek.’ 
– Spectator

‘Het boek van Maxim Leo vormt een bijzondere combinatie van documentaire 
feitelijkheid en een scherpzinnige, invoelende en duidende blik. En het leest als 
een roman.’ – Friesch Dagblad
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internationaal succes voor eva meijer

Eva Meijer
Het schuwste dier

‘Mensen zeggen bijvoorbeeld: 
Woorden schieten te kort. De tijd heelt alle wonden. Ik 

weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het zo erg voor jullie. 
Ik zou willen dat ik iets voor jullie kon doen. Zo jong nog. 
Ik voel met jullie mee. 

Ze denken: Zelfmoord? Maar hoe dan? En waarom? Ze 
heeft vast een slechte jeugd gehad. Evengoed wel zielig. Ik 
hoop dat mij dit nooit overkomt. Ze was altijd al een beetje 
raar. Ik heb honger. Wat ongemakkelijk. Ik weet eigenlijk 
niet wat ik moet zeggen. Ik wil naar huis (of een borrel).

Ondertussen glimlachen ze vriendelijk tegen elkaar, of 
ze kijken serieus, als ze denken dat serieus kijken meer 
van toepassing is.’

In Eva Meijers debuutroman Het schuwste dier komt de-
zelfde thematiek als in haar essay De grenzen van mijn 
taal op een indringende manier aan de orde. Het essay over 
depressie werd lovend ontvangen en is nu al een van onze 
best verkochte boeken van 2019. 

I want to find out how they behave when they’re free.

Len Howard was forty years old when she decided to 
leave her London life and loves behind, retire to the 

English countryside and devote the rest of her days to 
her one true passion: birds. 

Moving to a small cottage in Sussex, she wrote two 
bestselling books, astonishing the world with her 

observations on the tits, robins, sparrows and other birds 
that lived nearby, flew freely in and out of her windows, 

and would even perch on her shoulder as she typed.

This moving novel imagines the story of a remarkable 
woman’s decision to defy society’s expectations, and the 

joy she drew from her extraordinary relationship with 
British garden birds.

‘Bewitching... will make you 

want to throw away your 

Oyster pass and move to a 

remote cottage’ The Lady

51495

9 781782 273950

ISBN 978-1-78227-395-0
   

COVER:
CMYK 15.62mm

‘Beautiful… a great 

pleasure for birders  

and readers alike’ 

Country Life

‘Delightful’ 

Saga Magazine

‘A celebration of a 

life spent immersed 

in nature’ Town  

& Country

P U S H K I N  P R E S S

Cover design: studiohelen.co.uk

UK £8.99 / US $14.95 / CAN $19.95  
Fiction  |  pushkinpress.com
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Eva Meijer  Het schuwste dier

roman

heruitgave debuutroman uit 2011

isbn 978 90 5936 879 8 | nur 301 
paperback | 12,5 x 20 cm | ca. 224 blz. 
ca. € 19,99 | verschijnt januari 2019 

e-isbn 978 90 5936 889 7 | ca. € 9,99

In Het schuwste dier keert de hoofdpersoon voor een 
week terug uit Engeland, waar ze studeert, vanwege de 
begrafenis van haar tante. In Nederland is haar familie, 
waar een gat in geslagen is, een aantal dieren, een ge-
liefde en een begrafenisondernemer met een heel harde 
stem. De tijd gaat langzamer, komt soms bijna tot stil-
stand, terwijl de wereld gewoon door beweegt. Alles lijkt 
hetzelfde, maar alles is veranderd.

Het schuwste dier laat zien hoe verdriet zich mani-
festeert. Verpletterend direct en toegankelijk schrijft Eva 
Meijer over rouw in deze originele roman met grootse 
zeggingskracht. Een bespiegeling over familie, verlies 
en vervreemding, over taal en tijd. Net als in haar suc-
cesvolle essay De grenzen van mijn taal weet ze ook hier 
als geen ander de vinger op de zere plek te leggen.  

‘Meijer krijgt het voor elkaar om tegelijkertijd een zwart-
gallig en een liefdevol beeld te schetsen van een familie 
die in een drama is beland. Opvallend is ook Meijers 
associatieve manier van vertellen. Als een sympathise-
rende, participerende antropoloog beschrijft Meijer het 
leven om haar hoofdpersoon heen, waarbij opvallend 
veel dieren (remember de mens is ook een dier) voorbij-
komen.’ – De Recensent 

promotie

• Interviews in lokale en landelijke dag- en weekbladen
• Auteur beschikbaar voor lezingen in de boekhandel en op literaire podia
• Socialmediacampagne
• Boekenleggers
• (Digitaal) leesexemplaar voor boekhandel en pers
• Cossee World Rights

Eva Meijer (Hoorn, 1980) is filosoof en schrijver. Haar 
debuutroman Het schuwste dier (2011) werd genomi-
neerd voor de Academica Literatuurprijs, de Gouden 
Boekenuil en de Vrouw&Proza Debuutprijs. In 2013 
verscheen haar roman Dagpauwoog, gevolgd door de 
roman Het vogelhuis in 2016. Deze roman werd alom 
geprezen en getipt in De Wereld Draait Door. Het vogel-
huis wordt vertaald in het Frans, Duits, Engels, Turks, 
Pools, Arabisch, Zweeds en Chinees. In 2017 verscheen 
haar grensverleggende essay De soldaat was een dolfijn, 
gebaseerd op haar proefschrift waarmee ze de Erasmus 
Dissertatieprijs won. Datzelfde jaar ontving ze de Hale-
wijnprijs voor haar gehele oeuvre. Tevens won ze met 
haar essay de Hypatia-prijs voor het beste filosofieboek 
van een vrouw. Begin 2019 verscheen haar nieuwe essay 
over depressie, De grenzen van mijn taal. Haar meest 
recente roman Voorwaarts verscheen in maart 2019 en 
werd lovend ontvangen door pers en boekhandels. 

‘Mooie zinnen en rake beelden zijn in dit boek op bijna elke pagina te vinden. Het 
proza leunt tegen poëzie aan, het dwingt je tot aandachtig lezen.’ 
– Trouw over Het schuwste dier
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© merlijn doomernik
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Eva Meijer  VoorwaartsEva Meijer  Voorwaarts

In Voorwaarts verlaat een groep vrienden Parijs om op het afgelegen platte-
land te gaan wonen. Ze hebben grote idealen over de rol van de mens in de 
natuur. Een prachtige roman over relaties, mislukkingen, vrijheid en grote 
dromen. 

isbn 978 90 5936 833 0 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm

240 blz. | € 20,99  | e-isbn 978 90 5936 838 5 | € 9,99

Eva Meijer  Het vogelhuis

Eva Meijer stuitte op het werk van de eigenzinnige onderzoekster Len Ho-
ward, die haar tijd ver vooruit was, en gaat in Het vogelhuis op zoek naar 
haar drijfveren. Wat dreef Howard tot het radicaal omgooien van haar leven, 
en het achterlaten van haar familie? En wat zeggen de levensverhalen van 
koolmezen ons over de mens? 

isbn 978 90 5936 836 1 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm 
288 blz. | € 12,99 | e-isbn 978 90 5936 670 1 | € 9,99

Eva Meijer  De grenzen van mijn taal

In 2016 slikten meer dan een miljoen Nederlanders een antide-
pressivum. Over de behandeling van depressie is al veel geschre-
ven, over de betekenis ervan veel minder. In De grenzen van mijn 
taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie, gebruikt Eva 
Meijer haar eigen ervaringen met depressie als grondstof om het 
fenomeen in kaart te brengen.
 
‘Ik kan het iedereen aanbevelen die óf zelf onder depressies lijdt óf 
regelmatig met depressieve mensen omgaat.’ – Frits Abrahams in 
NRC Handelsblad

isbn 978 90 5936 822 4 | nur 320 | paperback | 12,5 x 20 cm

144 blz. | € 15,50 | e-isbn 978 90 5936 826 2 | € 9,99

Eva Meijer  De soldaat was een dolfijn

In De soldaat was een dolfijn bespreekt Eva Meijer waarom en hoe 
we anders met niet-menselijke dieren kunnen gaan samenleven. 
Kunnen we ze als medeburgers gaan zien of als soevereine volke-
ren, en kunnen we een democratie met verschillende soorten orga-
niseren? Wat is rechtvaardig, en wat willen zij eigenlijk?

‘Een dapper, origineel, grensverleggend en bijzonder goed en toe-
gankelijk geschreven essay.’ – Trouw *****

isbn 978 90 5936 758 6 | nur 320 | paperback | 12,5 x 20 cm

128 blz. | € 15,50 | e-isbn 978 90 5936 771 5 | € 4,99

Eva Meijer  Dagpauwoog

Dagpauwoog is een even confronterende als tragikomische roman over men-
sen en andere dieren, over zelf denken en het goede willen doen in een we-
reld waarin onduidelijk is wat dat precies betekent.

isbn 978 90 5936 452 3 | nur 301 | paperback | 12,5 x 20 cm 
256 blz. | € 19,99 | e-isbn 978 90 5936 493 6 | € 9,99
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Uitgeverij Cossee Bestellijst Najaar 2019Verschijningskalender

zojuist verschenen  J.M. Coetzee – De oude vrouw en de katten 
   Maja Haderlap – De engel van het vergeten
   Jan Karski – Mijn bericht aan de wereld, midprice 
   Felicitas von Lovenberg – Lezen in tijden van Netflix
   Stefano Mancuso – Reizend groen
   Lodewijk van Oord – Niemand is van hier 
   Pia Pera – Ik heb het de tuin nog niet verteld 
   Bettina Wilpert – Wat ons overkomt 
   Barbara Zoeke – Het uur van de specialisten

augustus   De literaire kattenkalender 2020

september   David Diop – Meer dan een broer
   Mick Kitson – SAL
   A.W. van Renterghem – De wonderdokter, samengesteld
   door Rinus Spruit
   Vrouwkje Tuinman – Lijfrente

oktober   Jane Gardam – Op de klippen 
   Maxim Leo – Rode liefde
   
november   Christophe Boltanski – De voyeur 
   J.M. Coetzee – De dood van Jezus
   David Foenkinos – Lennon

januari   Mark Boog – Liefde in tijden van brand
   J.M. Coetzee – De foto’s van Jongensjaren 
   Ayelet Gundar-Goshen – Leugenaar 
   Eva Meijer – Het schuwste dier 
   e.M. Remarque – Een tijd van leven
   Jonathan Robijn – Tabak
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Stuur of mail uw bestelling naar Uitgeverij Cossee: Kerkstraat 361, 1017 hw Amsterdam. 
Contact boekhandels: Daniel van Geem, vangeem@cossee.com
Contact pers: Eva Bouman, bouman@cossee.com 

aantal isbn  titel    auteur  korting  prijs

_____ 9789059368729 Leugenaar   Ayelet Gundar-Goshen ______  €21,99

_____ 9789059368743 Op de klippen  Jane Gardam ______  €22,99

_____ 9789059368187 De dochter van Crusoe  Jane Gardam ______  €23,99

_____ 9789059367067 Een onberispelijke man  Jane Gardam ______  €17,50

_____ 9789023997227 Een trouwe vrouw  Jane Gardam ______  €17,50

_____ 9789059367234 Laatste vrienden  Jane Gardam ______  €17,50

_____ 9789059368811 Tabak   Jonathan Robijn ______  €20,99

_____ 9789059367524 Congo Blues  Jonathan Robijn ______  €19,99

_____ 9789059368736 Een tijd van leven  E.M. Remarque ______  €25,99

_____ 9789059367128 De nacht in Lissabon  E.M. Remarque ______  €23,99

_____ 9789059367753 Arc de Triomphe  E.M. Remarque ______  €30,99

_____ 9789059368750 De dood van Jezus  J.M. Coetzee ______  €22,99

_____ 9789059365285 De kinderjaren van Jezus J.M. Coetzee ______  €12,99

_____ 9789059366855 De schooldagen van Jezus J.M. Coetzee ______  €20,99

_____ 9789059368590 De oude vrouw en de katten J.M. Coetzee ______  €20,99

_____ 9789059368194 De foto’s van Jongensjaren J.M. Coetzee ______  €25,99

_____ 9789059368804 De voyeur   Christophe Boltanski ______  €21,99

_____ 9789059366916 De schuilplaats  Christophe Boltanski ______  €20,99

_____ 9789059368767 Liefde in tijden van brand Mark Boog  ______  €19,99

_____ 9789059366275       De rotonde          Mark Boog          _____         €20,99

_____ 9789059368774 Lennon   David Foenkinos ______  €20,99

_____ 9789059366138 Charlotte   David Foenkinos ______  €12,99

_____ 9789059367531 Het geheime leven van Henri Pick David Foenkinos ______  €20,99

_____ 9789059368781 Rode liefde   Maxim Leo  ______  €18,99

_____ 9789059368798 Het schuwste dier  Eva Meijer  ______  €19,99

_____ 9789059368330 Voorwaarts   Eva Meijer  ______  €20,99

_____ 9789059368224 De grenzen van mijn taal Eva Meijer  ______  €15,50

_____ 9789059368361 Het vogelhuis, midprice Eva Meijer  ______  €12,99

_____ 9789059367586 De soldaat was een dolfijn Eva Meijer  ______  €15,50

_____ 9789059364523 Dagpauwoog  Eva Meijer  ______  €19,99
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