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Schilderslief - De nieuwe Simone van der Vlugt

Een meeslepende roman over de verguisde minnares van
Rembrandt van Rijn

‘Het valt me op dat in het herdenkingsjaar van Rembrandt zijn liefdesrelatie en

conflict met Geertje Dircx nergens te sprake komen. Alsof men het daar liever niet

over heeft, omdat het een heel ander licht op Rembrandt werpt. maar ik vind het

vooral belangrijk dat er eerherstel voor Geertje komt.' Aldus Simone van der

Vlugt over haar nieuwste historische roman Schilderslief.

Op een julidag in 1650 wordt Geertje Dircx door het vroedschap van Amsterdam aangehouden,

in een koets getrokken en voor twaalf jaar opgesloten in het spinhuis van Gouda. Van een proces

is geen sprake: ze wordt monddood gemaakt. Haar geliefde Rembrandt van Rijn heeft daartoe

opdracht gegeven. Vanuit het spinhuis blikt Geertje Dircx terug op haar leven. Ze is van

eenvoudige komaf, wordt jong weduwe, maar weet zich te redden door als kindermeisje voor

een welgestelde familie in Hoorn te werken. Als die betrekking eindigt, gaat ze naar Amsterdam

en treedt ze in dienst bij Rembrandt van Rijn. Hij zoekt een kindermeisje voor zijn zoon Titus,

omdat zijn vrouw Saskia ernstig ziek is. Na Saskia’s dood bestiert Geertje al snel het hele

huishouden, zorgt voor Titus en voor de eenzame Rembrandt. Jarenlang leven ze als een

getrouwd paar, en Rembrandt geeft haar de sieraden uit Saskia’s erfenis. Maar op een gegeven

moment blijkt zijn liefde voor Geertje niets meer waard. Geertje laat het er niet bij zitten en

klaagt de beroemde schilder aan.

Schilderslief verschijnt 27 augustus 2019 en zal 20,99 euro kosten. Simone is beschikbaar voor

interviews. Zie hieronder het omslag en de auteursfoto in hires beeldmateriaal.
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het Nederlandstalige
literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De constante
kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse uitgeverijen
gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat met
ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het boek
Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
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kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer, Eleanor
Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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