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In Ondergronds ontdekt Will Hunt de geheime wereld onder onze
voeten

De Amerikaanse journalist en fotograaf Will Hunt schreef met Ondergronds een

meeslepende en fascinerende geschiedenis van het ondergrondse leven en de

diepgaande relatie van de mens met de wereld onder het aardoppervlak.

Al vanaf zijn jongensjaren koestert de Amerikaanse journalist en fotograaf Will Hunt een

mateloze fascinatie voor de werelden die onder de grond verscholen liggen. Inmiddels is hij een

half leven verder en maakte hij talloze ondergrondse reizen. In Ondergronds volgen we hem op

zijn spannende afdalingen – van vervallen New Yorkse metrolijnen en de groezelige

catacomben van Parijs tot aboriginal-okermijnen in Australië en prehistorische spelonken in de

Pyreneeën. 

Even meeslepend als intelligent schrijft Hunt over zijn avonturen, die hij koppelt aan inzichten

uit de filosofie, antropologie, mythologie, geschiedkunde en zelfs neurowetenschap. Bovendien

werpt hij een nieuw licht op een verborgen dimensie van onze planeet: zijn onpeilbare

duisternis. Hiermee is Ondergronds een buitengewoon origineel eerbetoon aan de

diepgewortelde menselijke fascinatie voor het onzichtbare. 

Will Hunt is fotograaf en journalist. Zijn werk verschijnt in onder meer The Economist, The

Atlantic Monthly, The Guardian en The Paris Review Daily. Hunt is als gastdocent verbonden

aan het Institute for Public Knowledge van New York University. 

Over Ondergronds

‘Een mooi, goed geschreven, geloofwaardig, leerzaam en avontuurlijk boek. Zoals een duiker de

zee nooit kan zien zonder zich een voorstelling te maken van de wereld die onder het oppervlak

schuilgaat, zo geeft Will Hunt ons een nieuwe blik op de vaste grond onder onze voeten.’ –

Mathijs Deen, auteur van De wadden en Over oude wegen 

‘Leest als een avonturenroman. Spannend en prachtig geschreven.’ – The Guardian 
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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

‘Als je Ondergronds uit hebt kijk je nooit meer hetzelfde naar zomaar een gat in de grond.’ –

The New York Times Book Review 
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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
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.

Ambo|Anthos
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