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Een tamme gazelle – Barbara Pym

Een tamme gazelle is het verhaal van twee 
zussen van middelbare leeftijd: de stijve, 
dromerige Belinda Bede en haar veel makke-
lijkere, knappe zus Harriet. Ze wonen samen 
in een Engels dorp, waar ze een belangrijke 
rol spelen in het sociale leven. Belinda is al 
sinds haar studententijd in stilte verliefd op 
de plaatselijke, zeer humeurige dominee, 
terwijl Harriet het liefst jonge, bleke hulp-
predikanten bemoedert en vetmest. De 
lezer volgt hun dagelijks leven, van triviale 
bezigheden als het stoffen van de slaap-
kamer – om van daaruit beter de buren te 
kunnen bespieden – tot hoogtepunten als de 
huwelijksaanzoeken van een ietwat louche 

bibliothecaris, een bisschop die zowel op een schaap als een vis lijkt en de 
onuitgesproken liefdesverklaring van de dominee. Beide zussen maken 
een weloverwogen keuze.

Barbara Pym beschikte over een uniek vermogen om personages te cre-
ërën dië zowël wild ëxcëntriëk als ongëlooflijk bëminnëlijk warën. Haar 
heldinnen werden vaak oude vrijsters genoemd, maar ze beantwoorden 
niet aan de norm die toenmalige schrijvers hanteerden voor die omschrij-
ving. De spinsters van Pym zijn allemaal sterke vrouwen die grote waarde 
hechten aan hun onafhankelijkheid.

Barbara Pym (1913-1980) schreef in totaal twaalf romans. Een tamme gazelle 
is de eerste. Scherpe, soms ietwat deprimerende observaties van het klei-
ne en alledaagse, maar ook humor en levenslust kenmerken haar werk.

Een tamme gazelle
Barbara Pym
Vertaling: Anda Schippers
ISBN: 978-90-830-9599-8
Prijs: € 21,99



Een glas vol zegeningen – Barbara Pym

Het Londense leven van Wilmet Forsyth 
lijkt een glas vol zegeningen: ze is mooi, 
elegant en getrouwd met de aardige, welge-
stelde Rodney. Dure kleren, reizen, etentjes 
– Wilmet houdt ervan, maar gelukkig is ze 
niet. In de hoop iets nuttigs te kunnen doen 
zoekt ze haar heil bij de kerk, waar ze een 
keur aan excentrieke types ontmoet, en bij 
Piers Longridge, een bijzondere man die 
ook in haar geïnteresseerd lijkt. Wat er on-
dertussen onder haar neus gebeurt, ontgaat 
haar volkomen, en Wilmet krijgt een paar 
harde waarheden voorgeschoteld. 

In deze roman uit 1958 (A Glass of Blessings) 
is Barbara Pym (1913-1980) op haar best. Ze schetst de verschillende soci-
ale 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.

Barbara Mary Crampton Pym werd geboren op 2 juni 1913 in Oswestry, 
Shropshire. Pyms ouders stimuleerden haar van jongs af aan om te schrij-
ven en creatief te zijn. In 1931 ging ze Engels studeren in Oxford waar ze 
bevriend raakte met de toekomstige romanschrijver en literatuurcriticus 
Robert Liddell, die haar vroege werk las en zinvolle feedback gaf. 

Een glas vol zegeningen
Barbara Pym
Vertaling: Anda Schippers
ISBN: 978-90-831-6610-0
Prijs: € 22,99



IJdelheid – William Gerhardie

IJdelheid (Futility), William Gerhardie’s 
eerste roman, handelt over een jonge En-
gelsman (geïnspireerd op Gerhardie zelf) 
die terugkeert naar St. Petersburg, de stad 
waar hij opgroeide. Hij wordt er verliefd 
op Nina, een van de drie dochters uit een 
zeer excentrieke en disfunctionele familie 
– een relatie die zich ontwikkelt terwijl de 
revolutionaire Russische legers langs het 
raam van de zitkamer marcheren.
Er gebeurt heel veel, maar er verandert 
niets. Wachten is dan ook het grote thema 
van deze verbluffend grappige en aangrij-
pende roman waarin Britse humor wordt 
vermengd met Russisch leed.

William Gerhardie (1895-1977) was begin vorige eeuw een zeer bekende, 
Britse schrijver. Zijn debuut Futility verscheen in 1922, pal na de Eerste 
Wereldoorlog en de Russische Revolutie, en de jonge auteur, die zich liet 
inspireren door zijn eigen ervaringen in die periode, had met deze roman 
een instant succes te pakken. Hij werd bejubeld door collega’s zoals H.G. 
Wells, Edith Wharton en Graham Greene. 
Evelyn Waugh zei zelfs tegen hem: ‘I have talent, but you have genius.’

Uitgeverij Van Maaskant Haun brengt IJdelheid van Gerhardie precies 
honderd jaar na de eerste publicatie, voor het eerst in het Nederlands uit. 
In een vertaling van Harm Damsma en Niek Miedema.

IJdelheid
William Gerhardie
Vertaling: Harm Damsma en Niek Miedema
ISBN: 978-90-831-6611-7
Prijs: € 20,99 



Zo was het nu eenmaal – Gabriele Tergit

Nog één grote roman schrijven – dat was na 
De Effingers, de wens van Gabriele Tergit. In 
haar nalatenschap bevond zich nog een ma-
nuscript dat in 2021 voor het eerst in Duits-
land is gepubliceerd als So war’s eben. In het 
Nederlands: Zo was het nu eenmaal. Deze 
tweede grote roman van Gabriele Tergit ver-
schijnt in mei in een vertaling van Mattanja 
van den Bos.

Na een familiefeest, op 30 januari 1933 – de 
dag dat Hitler aan de macht kwam – waar 
bijna alle romanpersonages bijeenkomen, 
besluit een deel van de familie Duitsland 
te verlaten. Zo begint de emigratie naar 
Praag en Parijs, later naar Londen en de VS. 

Zo was het nu eenmaal gaat over de steeds groter wordende problemen van 
de emigranten en de achtergebleven Joden, de zelfmoorden, de deporta-
ties en het uiteenvallen van gemengde huwelijken. Gabriele Tergit wilde 
haar generatie portretteren, met alle hoop, teleurstellingen en breuken in 
de continuïteit van het leven, ‘onze hele stomme wereld van 1932’ wilde 
zij vastleggen, de generaties van verdrevenen, tot aan de Joodse vluchte-
lingen in New York, die Grete, Tergits alter ego, in het begin van de jaren 
vijftig bezoekt.

Zo was het nu eenmaal
Gabriele Tergit
Vertaling: Mattanja van den Bos
ISBN: 978-90-831-6612-4
Prijs: €26,99



Gedichten II – Yehuda Amichai 

In juni 2022 zal het tweede deel van de 
bloemlezing met gedichten van Yehuda 
Amichai (1924-2000) verschijnen.

‘Yehuda, I think you are my favorite poet,’ 
schreef Poet Laureate Ted Hughes in een 
persoonlijke brief aan de Israëlische dichter 
Yehuda Amichai. En Hughes was niet de 
enige. Het werk van Amichai, die in 1955 
debuteerde en die wordt beschouwd als een 
van de grootste dichters van de twintigste 
eeuw, werd in maar liefst veertig talen ver-
taald. Vanwege zijn keuze voor persoonlijke, 
intieme onderwerpen en het dagelijkse leven 
in zijn woonplaats Jeruzalem werd hij wel de 
meest huiselijke dichter van Israël genoemd. 

Amichai trad verscheidene malen op bij Poetry International en stond in 
2000 op de shortlist voor de Nobelprijs voor de literatuur. Het eerste deel, 
Gedichten I, verscheen in juni 2021.

Beide bundels zijn vertaald door Tamir Herzberg en Tsafrira Levy.

Gedichten II
Yehuda Amichai
ISBN: 978-90-830-9596-7
Prijs: € 25,99 

Gedichten I
Yehuda Amichai
ISBN: 978-90-830-9593-3
Prijs: € 25,99 



De waterdragers van God – Manès Sperber

Van Maaskant Haun brengt de eerste Ne-
derlandse vertaling uit van All das Vergan-
gene, dë driëdëligë autobiografië van Ma-
nès Sperber (1905-1984) schrijver en psy-
choanalyticus.

Manès Sperber werd geboren in 1905 in 
Zablotow in Oost-Galicië, dat toen deel 
uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse 
keizerrijk. Hij kwam op jeugdige leeftijd 
naar Wenen, studeerde daar, was leerling 
en later medewerker van Alfred Adler. Van 
1927 tot 1933 doceerde Sperber psycholo-
gie in Berlijn. Deel I, De waterdragers van 
God, gaat over Sperbers jeugd en het joods- 
orthodoxe milieu waaruit hij voortkwam. 

Hij groeide op met het geloof in de komst van de Messias. Hoe moeilijker 
men het in het leven had, hoe dichterbij de komst van de Messias was.

De tevergeefse waarschuwing begint in 1918, en ook in dit boek worden de 
herinneringen gespiegeld aan de latere wereldbeschouwing van de au-
teur. Het accent ligt hier op Sperbers maatschappelijke ontwikkeling. Zijn 
kennismaking met de schilderkunst in Amsterdam, het contact met de 
psychologie en Adler, en zijn politieke (communistische) activiteiten. 

Het laatste deel Tot men mij scherven op de ogen legt, vangt aan in 1933 op 
het moment dat Sperber uit Duitsland vlucht. In dit deel van Alles wat 
voorbij is, gaat het over gedwongen emigratie, anti-fascisme en de onont-
koombare breuk met het communisme. Er worden boeiende portretten 
geschetst van bijvoorbeeld Anna Seghers en André Malraux. Delen twee 
en drie verschijnen in 2023.

De waterdragers van God
Manès Sperber
Vertaling: Jan Bert Kanon
ISBN: 978-90-831-6613-1
Prijs: € 20,99



Gerber – Friedrich Torberg

Kurt Gerber is een begaafde student die op 
het punt staat zijn eindexamen af te leggen. 
Hij heeft één 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 gebruikt elke gelegenheid om de leer-
lingen te vernederen. Gerber wil zijn ster-
vende vader niet teleurstellen en gaat de 
strijd aan met de oppermachtige professor 
Kupfer. 

Friedrich Torberg (1908-1979) was tot 1938, 
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 PEN-Club uitgenodigd om naar de 
Verenigde Staten te komen als een van de ‘tien opmerkelijke Duitse anti-
nazischrijvers’ (samen met onder anderen Heinrich Mann, Franz Werfel, 
Alfred Döblin, Leonhard Frank en Alfred Polgar). In 1951 keerde hij terug 
naar Wenen, waar hij de rest van zijn leven bleef.

Een van Torbergs bekendste werken is Der Schüler Gerber. De roman wordt 
vertaald als Gerber door Van Maaskant Haun uitgebracht.

Gerber
Friedrich Torberg
Vertaling: Kris Lauwerys
en Isabelle Schoepen
ISBN: 978-90-831-6614-8
Prijs: € 23,99



Justine – Lawrence Durrell

In de tweede helft van 2022 verschijnt het 
eerste deel van een nieuwe vertaling van 
Het Alexandrië Kwartet. Deze tetralogie van 
Lawrence Durrell, die gepubliceerd werd 
tussen 1957 en 1960, en in de jaren zestig 
ook in het Nederlands verscheen, werd bui-
tengewoon lovend ontvangen en behoort 
tot het allerbeste werk dat Durrell schreef.

Het Alexandrië Kwartet speelt zich af, hoe 
kan het anders, in Alexandrië, Egypte. 
De eerste drie boeken Justine, Balthazar en 
Mountolive beschrijven drie perspectieven 
op dezelfde gebeurtenissen en personages 
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het vierde boek, Clea, speelt zich zes jaar 
later af.

In een interview met Paris Review in 1959 beschreef Durrell de ideeën ach-
ter het Kwartet o.a. in termen van een convergentie van Oosterse en Wes-
terse metafysica, gebaseerd op Einsteins omverwerping van de oude kijk 
op het materiële universum. Minder hoogdravend gezegd: iedereen ziet 
de werkelijkheid anders. De frisse, nieuwe vertalingen verschijnen vanaf 
2022.

Lawrence Durrell was dichter, romanschrijver, toneelschrijver en schrijver 
van reisboeken. Hij werd geboren in India in 1912 en was Brits van natio-
naliteit maar hij bevond zich tijdens zijn leven meer buiten het Verenigd 
Koninkrijk dan erbinnen en hij wilde dan ook niet als Brits worden be-
stempeld maar als wereldburger.

Justine
Lawrence Durrell
Vertaling: Meta Gemert
ISBN: 978-90-832-0020-0
Prijs: € 22,99



Onlangs verschenen

Het vliegtuig dat bankier Ernst von Ufer-
mann heeft gemist, stort neer. Terwijl ie-
dereen denkt dat hij is omgekomen, doolt 
hij doelloos door Berlijn en komt in contact 
met ongure, nationaalsocialistische types 
die hem wel verder zullen ‘helpen’. Ernst 
krijgt een nieuwe identiteit aangemeten en 
moet voor een opdracht naar Wenen. Hij 
raakt steeds verder verstrikt in zijn leugens, 
maar kan nooit meer terug naar zijn oude 
leven en identiteit. In de schaduw van het 
hakenkruis blijft het leven voor Ernst von 
Ufermann verboden!

Leven verboden!
Maria Lazar
Vertaling: Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen
ISBN: 978-90-830-9592-9
Prijs: € 22,99

Met dit boek schreef Carl Laszlo een ge-
tuigenis die uniek is in de holocaustlitera-
tuur: bij het licht van de brandende ver-
nietigingsovens leest Laszlo Shakespeare’s 
Romeo en Julia. Middels deze lyrische lief-
desverzen poogt hij geestelijk weerstand te 
bieden aan de gruwelijkheden die om hem 
heen gebeuren.

Pieter van Os, winnaar van de Libris Ge-
schiedenisprijs 2020 voor zijn boek Liever 
dier dan mens, schreef een inleiding bij Va-
kantie aan de Waldsee. 

Vakantie aan de Waldsee
Carl Laszlo
Vertaling: Mattanja van den Bos
ISBN: 978-90-830-9597-4
Prijs: € 19,99



De Sint-Nikolaasavond is, behalve een geestig 
gedicht en een karaktervolle schets, ook een 
kritiek op de jaarlijkse, rijkelijke toekenning 
van koninklijke onderscheidingen door Wil-
lem II. Peter de Génestet twijfelde er openlijk 
aan of de ontvangers van al die lintjes die 
werkelijk allemaal verdienden.

Petrus Augustus de Génestet (1829-1861) 
was dichter en theoloog. Hij werkte als pre-
dikant in Moordrecht en in Delft en gaf als 
dichter voordrachten door het hele land.

Arjan Peters schreef een inleiding bij De Sint-
Nikolaasavond.

De Sint-Nikolaasavond
Peter de Génestet
ISBN 978-90-830-9598-1
Prijs: €14,99

Gabriele Tergit verwierf grote bekendheid 
met deze rechtbankverslagen. Met laconieke 
humor en veel aandacht voor detail brengt 
zij elke rechtszaak tot leven. De verslagen 
zijn geschreven in dezelfde literaire stijl als 
De Effingers.

Geen andere historische studie of kleine 
kroniek toont goed en fout, passie en bere-
kening, politiek en het dagelijks leven in het 
interbellum duidelijker en veelzijdiger dan 
Tergits rechtbankverslagen.

Over de lente en de eenzaamheid
Gabriele Tergit
Vertaling: Jan Bert Kanon, Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen
ISBN: 978-90-830-9591-2
Prijs: € 22,99



In De Groene Amsterdammer van 15 septem-
ber 2021 schreef Graa Boomsma over Het 
rif o.a.: ‘De objectiverende toon van Het 
rif, die ruimte biedt aan de lezer, is eerder 
aan Flauberts Leerschool der liefde te danken 
dan aan Henry James. Haar lees- en schrijf-
ervaringen (advies: láten lachen en niet la-
chen, láten huilen en niet huilen) heeft ze 
verwoord in The Writing of Fiction (1925). 
Edith Wharton mocht dan afstand nemen 
van modernistische schrijvers als Joyce en 
Faulkner, wat psychologische subtiliteit en 
diepgang betreft behoort ze nog immer tot 
de literaire eredivisie, dankzij het vlijm-
schërpë filëërmësjë van Psychë.’

Het rif
Edith Wharton
Vertaling: Lisette Graswinckel
ISBN: 978-90-830-9593-6
Prijs: € 21,99

Boojum! was het debuut van Charles Wer-
tenbaker (1901-1955). Na de publicatie van 
het boek wilde zijn familie hem niet meer 
zien, want hij had volgens hen te veel uit de 
school geklapt.

In deze coming of age-roman is de held, Stu-
art Breckenridge, een jonge dichter-estheet 
die zich als een vermeende Baudelaire via 
drankgelagen, malversaties, ongelukkige 
liëfdës ën vëlë lëttërlijkë ën figuurlijkë uit-
vluchten een weg baant door het leven. Vol-
wassen wordt hij wel!

Boojum!
Charles Wertenbaker
Vertaling: Meta Gemert en Diana Tullemans
ISBN: 9789083095905
Prijs: € 22,99



Al op jonge leeftijd voelt Rick Martin een in-
nerlijke drang om muziek te maken. Hij leert 
zichzelf eerst pianospelen en dan trompet, 
maar pas door de lessen van de briljante, 
zwarte jazztrompettist Art Hazard wordt 
Rick een echte ster.

Young Man With A Horn verscheen in 1938 en 
wordt door velen beschouwd als de eerste 
jazzroman. Het boek was grensoverschrij-
dend door de beschrijving van de vriend-
schappen die Rick Martin heeft met zijn zwar-
te medemusici.

Jonge man met trompet 
Dorothy Baker
ISBN 978-90-830-0768-7
Prijs: € 19,50

De beroemde kunstenaar Alfred Rethel meet 
zich graag met de grote meesters, en de ver-
gelijking met Michelangelo ligt voor de hand, 
want hij is acht grote fresco’s aan het schilde-
ren.

Hij is zeer gelukkig met Maria, zijn jonge 
vrouw, zeker nu zij langzaamaan hersteld van 
tyfus en zwanger raakt. Maar naarmate zij be-
ter wordt, gaat het steeds slechter met Alfred. 
Hij trekt zich in zichzelf terug en verliest lang-
zamerhand het contact met de werkelijkheid.

Een novelle over het leven van de werkelijk 
bestaand hebbende kunstenaar Alfred Rethel.

De huwelijksreis
Het einde van een kunstenaar
Vertaling: Mattanja van den Bos
ISBN 978-90-830-9595-0
Prijs: €18,99



In deze verhalenbundel wordt de wereld 
aan het wankelen gebracht. Een nieuwe 
ziekte treft alleen welvarende mensen. De 
voltooiing van de seksuele revolutie pakt 
radicaler uit dan in onze stoutste dromen.
Op lichtvoetige, doch niet lichtzinnige 
wijze worden de klimaatcrisis, het vluchte-
lingenprobleem en almachtige algoritmes 
verwerkt in surrealistische gebeurtenissen 
die griezelig echt aandoen. De apocalyps 
zit in een klein hoekje, maar is verandering 
iets om te vrezen?

Patiënt Hero
Sara Kee
ISBN: 978-90-830-0769-4
Prijs: € 17,99
Ook verkrijgbaar als e-book.

De middelmatige volkszanger Georg  
Käsebier wordt in 1929 ‘ontdekt’ door een 
beroemd schrijver. Diens juichende kran-
tenartikel leidt tot een Käsebier-hype van 
ongekende omvang. Zijn roem is echter 
van korte duur. Käsebiers ondergang gaat 
gepaard met mislukkende liefdesrelaties, 
wildë spëculatiës mët grond, financiëlë 
rampen en het faillissement van een kwa-
liteitskrant.

Käsebier verovert de Kurfürstendam
Gabriele Tergit
Vertaling: Kees van Hage
ISBN: 978-90-830-0760-1
Prijs: € 22,99
Ook verkrijgbaar als e-book.



‘De Effingers van Gabriele Tergit is een 
epos over drie Duits-Joodse families ge-
durende vier generaties. Deze herontdek-
te, omvangrijke familiegeschiedenis geeft 
een indrukwekkend beeld van hoe het de 
Duits-Joodse bourgeoisie tussen 1878 en 
1948 is vergaan.’
Maarten van Bracht (VPRO-gids)

‘Hët is vooral dë filmischë vërtëltrant, 
met veel snelle scènetjes en dialogen, die 
De Effingers zo’n ander karakter geeft dan 
Manns contemplatieve uitgesponnen pro-
za van De Buddenbrooks.’ 
Emilia Menkveld (De Volkskrant)

‘Want wat een roman is De Effingers! 
Gabriele Tergit weet een verdwenen we- 

 reld in al haar details op te roepen.‘ 
 Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer)

‘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.’ 
Michel Krielaars (NRC)

‘Want wat een fantastisch boek is De Effingers, wat een unieke, liefdevolle 
en precieze literaire redding van een verdwenen wereld.’ 
Andrea Bosman (Trouw) 

‘”Dit moet u absoluut lezen,” kreeg ik vorig jaar te horen in een boek-
handel in Berlijn. “Het lijkt op De Buddenbrooks van Thomas Mann, maar 
dan veel beter.” Die boude woorden sloegen op De Effingers van Gabriele 
Tergit. De Effingers is een grootse roman. Die boekhandelaar in Berlijn had 
overschot van gelijk.’ 
Karin Billiet, De Standaard

De Effingers
Gabriele Tergit
Vertaling: Meta Gemert
ISBN: 978-90-830-0767-0
Prijs: €24,99
Ook verkrijgbaar als e-book.
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