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Barbara – een gezongen leven
Meta Gemert
Barbara – een gezongen leven zal in september ���� verschijnen; in dezelfde periode
zal een tweede serie van het tv-programma Chansons! worden uitgezonden, met
daarin eveneens aandacht voor Barbara.
Barbara (����-����), geboren als Monique Andrée Serf, was een van de meest
iconische vertolkers van het Franse chanson. Zij had in Frankrijk de status van
een rockster en naarmate zij ouder werd, leek zij alleen maar populairder te worden
en haar fans steeds jonger. Met liedjes als ‘Nantes’ en ‘Göttingen’ stond zij in de
Franse hitparade en de hele zomer van ���� danste de jeugd in de disco’s op
‘L’Aigle Noir’.
In Barbara – een gezongen leven schetst Meta Gemert een boeiend portret van deze
geweldige, veeleisende, licht ontvlambare en genereuze vrouw aan de hand van
talloze chansons, interviews en verhalen van en over vrienden, minnaars en
assistentes.
Naast het fysieke boek Barbara – een gezongen leven lanceert Uitgeverij Van Maaskant
Haun een website behorende bij het boek, www.barbarachansons.nl met tal van
registraties van Barbara’s optredens en concerten, documentaires over haar leven
en natuurlijk met honderden studio-opnames van haar chansons.

Biografische schets van het woelige leven van
deze beroemde Franse chansonnière

Meta Gemert is uitgever en vertaler bij Van Maaskant
Haun. Onder andere De Effingers, de fameuze roman
van Gabriele Tergit, werd door haar vertaald. Barbara
is een van Meta Gemerts muzikale liefdes.

-�-

*
'Ik zing mijn leven, en meer heb ik niet te zeggen.'
ba r ba r a

*
‘J’aime bien les journalistes, mais je déteste les questions.’
ba r ba r a als l i ly pa s sion ,

����

*
‘Al dat geklets over mijn mysterie, over die diepe blik in mijn ogen.
Onzin, ik ben zo blind als een mol.’
ba r ba r a t egen ph i l i p f r er i k s , i n t erv i e w i n h e t pa ro ol ,

Barbara – Een gezongen leven * Meta Gemert * i s bn : ������������� *
Paperback * Prijs: € ��,�� * Verschijnt: � september ����
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De waterdragers van God
Manès Sperber
Manès Sperber (����-����) was een Oostenrijks-Franse romanschrijver, essayist
en psycholoog. In zijn autobiografische trilogie All das Vergangene (Alles wat voorbij
is) verhaalt hij over zijn jeugd in Oost-Europa, zijn latere leven als student
psychologie bij Adler, de jaren voorafgaand aan de oorlog en zijn politieke
activiteiten, gedwongen emigratie en zijn uiteindelijke, onontkoombare breuk met
het communisme.
De waterdragers van God is het eerste deel van Sperbers trilogie en is uitstekend als
los, op zichzelf staand boek te lezen.
Het tweede deel van Sperbers trilogie De tevergeefse waarschuwing, en het derde Tot
men mij scherven op de ogen legt zullen in ���� en ���� bij v m h gaan verschijnen.
‘Sperber is er als het ware in geslaagd de literaire eer van het genre
“autobiografie” te redden’
di e w e lt

De waterdragers van God werd vertaald door Jan Bert Kanon. Hij studeerde Duits aan
de Universiteit van Groningen en vertaalt sinds ���� literaire non-fictie, romans en
biografieën.

Intense beschrijving van de jeugdjaren van een
Joods jongetje in Oost-Galicië

Manès Sperber werd geboren in ���� in Zablotow in
Oost-Galicië dat toen hoorde bij het OostenrijksHongaarse keizerrijk. Hij kwam op jeugdige leeftijd
naar Wenen, studeerde daar, was leerling en later
medewerker van Alfred Adler. Van ���� tot ����
doceerde Sperber psychologie in Berlijn.
De waterdragers van God gaat over zijn jeugd in een
joods-orthodox milieu.

-�-

*
‘Een ongelooflijk boek over een ongelooflijk moeilijk onderwerp.
Intieme, persoonlijke en meedogenloze memoires die nog weken daarna
bij me bleven hangen…’
g o odr e a ds

*
‘Als ons tijdperk er ooit toe komt haar geschiedenis te schrijven, zullen
Sperber en zijn boeken tot de paradigmatische hoogtepunten behoren,
want hij en de figuren in zijn boeken hebben deze universele
autobiografie van de ��e eeuw samen geschreven.’
h er m a n n k e st en , au t e u r

De waterdragers van God * Manès Sperber * i s bn : ������������� *
Paperback * Prijs: €��,�� * Verschijnt: september ����
-�-

nur

���

*

Gerber
Friedrich Torberg
Kurt Gerber (de oorspronkelijke titel is: Der Schüler Gerber, ����) is een begaafde
student die op het punt staat eindexamen te doen. Hij heeft een vak waar hij niet zo
goed in is, en dat is wiskunde. De heerszuchtige en sadistische professor Kupfer
kwelt hem er voortdurend mee. Kupfer geeft niet alleen wiskundeles, maar is ook
de klassenleraar en hij gebruikt elke gelegenheid om de leerlingen te vernederen.
Gerber wil zijn stervende vader niet teleurstellen en gaat de strijd aan met de
oppermachtige professor Kupfer.
‘En het is in de weergave van de respectievelijke gedachtestromen dat Torberg
schittert: hoe bijvoorbeeld Gerber aan het eind van de roman steeds meer in
verwarring, wanhoop en paniek vervalt, wordt weergegeven op een manier die
tot op de dag van vandaag zelden wordt geëvenaard. “Dit is een krachtig boek,”
zei Kurt Tucholsky enthousiast.’
k u r i e r , o o st e n r i j k
Gerber is vertaald door Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen die al meer dan tien jaar
als duo Frans- en Duitstalige literatuur in het Nederlands vertalen. Bij v m h
vertaalden zij o.a. Leven verboden! van Maria Lazar, en – samen met Jan Bert Kanon –
Over de lente en de eenzaamheid van Gabriele Tergit.

Het beklemmende relaas van een eindexamenscholier

Friedrich Torberg (����-����) was tot ����, het jaar
dat hij naar Frankrijk emigreerde om aan de nazi’s te
ontkomen, schrijver, criticus en journalist in Wenen
en Praag. Hij werd door de New Yorkse pe n -Club
uitgenodigd om als een van de ‘tien opmerkelijke
Duitse anti-nazischrijvers’ naar de Verenigde Staten te
komen (samen met onder anderen Heinrich Mann en
Alfred Doblin). In ���� keerde hij terug naar Wenen,
waar hij de rest van zijn leven bleef.
-�-

Friedrich Torberg

GERBER
Vertaald door Kris Lauwerys
en Isabelle Schoepen

*
‘Dit is geen schoolroman meer, dit is een heldere, waakzame, visionaire
blik op ons totale bestaan. Het raadsel “school” is in alle opzichten
ingebed in het grotere raadsel dat “leven” heet.’
m a x brod

*
‘Op kristalheldere en toch intense toon neemt de auteur ons mee in
de spanningen die een jongmens kan voelen.’
k u r i e r , o o st en r i j k

Gerber * Friedrich Torberg * i s bn : ������������� * n u r ���
Paperback * Prijs: € ��,�� * Verschijnt: oktober ����
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Een glas vol zegeningen
Barbara Pym
‘The most underrated novelist of the century.’
ph i l i p l a r k i n

Het Londense leven van Wilmet Forsyth lijkt ideaal, het is ‘een glas vol zegeningen’:
ze is mooi, elegant en getrouwd met de aardige, welgestelde Rodney. Dure kleren,
reizen, etentjes – Wilmet houdt ervan, maar gelukkig is ze niet en ze besluit haar
heil elders te gaan zoeken.
In A Glass of Blessings uit ���� is Barbara Pym op haar best. Ze schetst de verschillende sociale milieus waarin Wilmet houvast probeert te vinden met grote precisie en
trefzekere humor. Ze confronteert de lezer met de pijnlijke leegte van het leven van
haar hoofdpersoon, maar biedt als altijd troost met haar scherpe observaties, milde
spot en kleurrijke personages. Ze werd dan ook veel vergeleken met die andere
auteur van sociale komedies waarin vrouwen centraal staan: Jane Austen.
A glass of blessings is de tweede roman van Pym die voor v m h werd vertaald door
Anda Schippers; in het voorjaar van ���� verscheen reeds Een tamme gazelle
Schippers is neerlandica en richtte zich na een opleiding aan de Vertalersvakschool
op het vertalen van Engelse literatuur.

Engelse humor, klasse en een centrale rol voor de vrouw

Barbara Pym (����-����) schreef in totaal twaalf
romans. Pyms ouders stimuleerden haar van jongs
af aan om te schrijven en creatief te zijn. In ���� ging
ze Engels studeren in Oxford. Veel van de vrienden
die ze in die tijd ontmoette, fungeerden later in haar
romans als personages.

-�-

Een glas vol
zegeningen

Barbara
Pym
vertaald door
Anda Schippers

*
‘Pym kan op microniveau de hebbelijkheden van de personages
blootleggen. Dat gaat altijd met veel onderhuidse humor gepaard.’
*
‘Een roman waarin op een luchthartige manier over de liefde en
de vergeefse kansen ervan wordt geschreven. Een tamme gazelle biedt die
lichtheid en blijft door de bij tijd en wijle vileine humor zeer
onderhoudend. We kijken alvast uit naar de volgende vertaling.’
coen peppelen bo s ov er ee n ta m m e g a ze l l e , t zu m

Een glas vol zegeningen * Barbara Pym * i s bn : ������������� * n u r ���
Paperback * Prijs: € ��,�� * Verschijnt: november ����
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Justine
Lawrence Durrell
Justine is het eerste deel van Het Alexandrië Kwartet, een tetralogie die zich afspeelt
in de Egyptische stad Alexandrië rond het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het
gaat over de mysterieuze en fascinerende Justine en over degenen met wie zij
verkeert. Het is zonder twijfel een liefdesverhaal, maar de echte heldin van het boek
is Alexandrië, de stad “die verordonneert dat haar vrouwen wellustig moeten zijn,
maar niet van plezier maar van pijn.”
Het Alexandrië Kwartet is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen en
gebeurtenissen verschillend lijken, wanneer ze vanuit verschillende perspectieven
en perioden worden bekeken. De vier delen gaan over dezelfde personages en in
elk deel neemt één van hen het woord om de complexe verhalen en gebeurtenissen
vanuit het eigen gezichtspunt weer te geven.
De losse delen zijn zeer goed afzonderlijk van elkaar te lezen.
‘Durrell is een van de allerbeste romanschrijvers van onze tijd...’
t h e n e w yor k t i m es b o ok r e v i e w

De vertaling van Justine is van Meta Gemert die behalve vertaler ook uitgever is bij
Van Maaskant Haun.

Justine is een sensueel boek met een tragische femme fatale
als hoofdpersonage

Lawrence Durrell was dichter en schrijver van
romans, toneelstukken en reisboeken. Hij werd in
���� geboren in India en was Brits van nationaliteit,
maar vertoefde tijdens zijn leven meer buiten het
Verenigd Koninkrijk dan erbinnen. Hij wilde dan ook
niet als Brit worden bestempeld maar als
wereldburger.

- �� -

Lawrence Durrell

J USTIN E

V E R TA A L D D O O R M E TA G E M E R T

*
‘Durrell heeft een sensuele, krachtige stijl die door geen enkele
andere hedendaagse romanschrijver geëvenaard is [...]
Een spontane, vindingrijke nieuwe schoonheid waar
elke gevoelige lezer vrijwel zeker van zal houden.’
t h e n e w yor k t i m es b o ok r ev i e w

*
‘Justine en haar drie opvolgers - Balthazar, Mountolive en Clea - vormen
samen Lawrence Durrells meesterwerk, The Alexandria Quartet.
De publicatie ervan was een mijlpaal in de Britse naoorlogse literatuur.’
t h e t i m es

Justine * Lawrence Durrell * i s bn : ������������� * n u r ���
Paperback * Prijs: € ��,�� * Verschijnt: december ����
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Gedichten – deel II
Yehuda Amichai
Yehuda Amichai was een van ‘s werelds grootste dichters: in het jaar ���� stond hij
op de shortlist voor de Nobelprijs voor de literatuur. Helaas overleed hij in datzelfde
jaar en kon deze droomprijs geen werkelijkheid worden.
Amichai’s gedichten kenmerken zich door de keuze voor persoonlijke, intieme
onderwerpen en het dagelijks leven in zijn woonplaats Jeruzalem. Hij werd wel de
meest huiselijke dichter van Israël genoemd.
Na het eerste deel van de bloemlezing met gedichten van Yehuda Amichai, dat
verscheen in juni ����, is eind mei ���� deel II verschenen.

*
‘Yehuda, I think you are my favorite poet.’
t e d h ugh e s

De poëzie van Amichai werd vertaald in veertig talen. De gedichten in deze
tweedelige bloemlezing werden door Tamir Herzberg en Tsafrira Levy gekozen en
vertaald uit het Ivriet in het Nederlands.
Tamir Herzberg is vertaler, onderwijsvernieuwer, leraar, mentor en trainer.
Tsafrira Levy is klinisch psycholoog, schrijver, dichter en vertaler.

Yehuda Amichai (����-����) werd geboren in
Duitsland en groeide tweetalig op (Duits en
Hebreeuws) in een Joods religieus gezin. In ����
kwam hij in Palestina terecht, waar in ���� zijn eerste
dichtbundel verscheen. Die bundel wordt beschouwd
als een keerpunt in de Israëlische poëzie. Naast
gedichten schreef Amichai romans, verhalen en
toneelstukken.

- �� -

*
‘Yehuda Amichai is een dichter naar mijn hart, toegankelijk
en wijs, hij registreert het menselijk tekort maar blijft opgewekt.
Hij had de Nobelprijs moeten krijgen, maar stierf voortijdig. […]
Hij is een ��ste-eeuwse ziener.’
rob s c hou t en , t rou w

*
‘Steeds opnieuw verrast hij met zijn beelden die zo eenvoudig en
concreet zijn, dat je bijna het gewicht zou vergeten dat er wel degelijk is.
Er klinkt troost in door en liefde voor de ander.
di et sk e geer l i ng s , t zu m

Gedichten II * Yehuda Amichai * i s bn : ������������� * n u r ���
Paperback met flappen * Prijs: € ��,�� * Onlangs verschenen
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Zo was het nu eenmaal
Gabriele Tergit
Na De Effingers (en daarvoor Käsebier verovert de Kurfürstendamm) wilde Gabriele
Tergit nog één grote roman schrijven over het lot van de Joden in Duitsland en hoe
het degenen verging die konden vluchten voor de naziwaanzin. Zo was het nu
eenmaal gaat over de steeds groter wordende problemen van de gedwongen
emigranten, maar ook bij de achtergebleven Joden die de deportaties soms ontliepen
door zelfmoord te plegen. Tergit wilde haar generatie portretteren, met alle hoop,
teleurstellingen en breuken in de continuïteit van het leven, of in haar eigen
woorden: ‘Onze hele stomme wereld van ����’ vastleggen.
‘Het mooie aan De Effingers is dat Tergit per hoofdstuk het vergrootglas op een
ander familielid of gebeurtenis legt en zo een grote hoeveelheid aan verhalen
vertelt, die ingenieus in elkaar grijpen. Daardoor is haar roman behalve een
fascinerend familierelaas ook een caleidoscopische geschiedenis van het Duitse
keizerrijk en de Weimarrepubliek tegen de achtergrond van de door Hitler
verwoeste cultuur van de Duits-Joodse bourgeoisie.’
m ic h e l k r i e l a a r s , n rc
Mattanja van den Bos vertaalde Zo was het nu eenmaal. Voor v m h vertaalde ze eerder
Vakantie aan de Waldsee van Carl Laszlo en De huwelijksreis van Josef Ponten.

Tergits laatste grote roman na De Effingers

Gabriele Tergit (����-����) werd geboren in Berlin
als Elise Hirschmann in een welgestelde Joodse
familie. Toen de nazi’s in ���� aan de macht kwamen,
vluchtten Tergit en haar man naar Tsjecho-Slowakije
en later Palestina. In ���� verhuisde ze naar Londen,
waar zij de rest van haar leven zou blijven. Ze schreef
naast rechtbankverslagen o.a. drie grote romans. In
Berlijn, nabij de Potsdamer Platz, werd in ���� een
promenade naar haar genoemd.
- �� -

*
‘Tergits politieke kennis, journalistieke drijfveer, haar gevoel voor de
polyfonie van de grote stad en de ambivalenties van haar personages
maken het boek tot een intense, spannende leeservaring.’
k at h a r i na t e u t s c h , deu ts c h l a n df u n k

*
‘Tergit schrijft met een lichte toets, muzikaal, met een goed oor
voor de manier waarop mensen praten en met een verfijnd,
diep menselijk gevoel voor humor.’
j u l i a n e l i e bert, di e ze i t

Zo was het nu eenmaal * Gabriele Tergit * i s bn : ������������� * n u r ���
Paperback met flappen * Prijs: € ��,�� * Onlangs verschenen
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