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Geschiedenistitels in november bij Ambo Anthos
De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria - Gerald Easter & Mara
Vorhees
Op 5 september 1771 verlaat een Nederlands zeilschip vol zeventiende-eeuwse Hollandse

meesterstukken van de hand van Rembrandt, Paulus Potter en Gerard Dou de haven van

Amsterdam. De bestemming van de Vrouw Maria is Sint-Petersburg, waar Catharina de Grote

de schilderijen aan haar Hermitagecollectie wil toevoegen. Voor de kust van Finland vergaat het

schip met de waardevolle lading. Pas in 1999 wordt het scheepswrak gevonden en dan blijkt het

in opvallend goede staat te verkeren. De vondst wordt de inzet van een internationaal juridisch

steekspel: zowel Finland als Rusland meent aanspraak te kunnen maken op het schip. Tot op

heden staan de landen pal tegenover elkaar.

In De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria reconstrueren Gerald Easter en Maria

Vorhees het fascinerende verhaal van het gezonken zeilschip, een verhaal waarin politiek,

kunsthandel en kunstconservering in heden en verleden op levendige wijze met elkaar

verweven zijn.
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De verzonken kunstschatten van de Vrouw Maria verschijnt op 13 november.

€ 34,99 • paperback • 15,0 x 22,8 cm • ca. 448 blz. • isbn 978 90 263 4691 0 • nur 680 •

oorspronkelijke titel The Tsarina’s Lost Treasure • oorspronkelijke uitgever Simon & Schuster •

vertaling Willem van Paassen en Jan Willem Reitsma • omslagontwerp Studio Jan de Boer •

verschijnt ook als e-book

De orde. De geheime wereldgeschiedenis van de vrijmetselarij - John Dickie
In De orde verkent meesterverteller John Dickie op een even boeiende als meeslepende manier

de invloed van de Vrijmetselaars, die op de achtergrond nog altijd een stuwende kracht vervult

in de wereld zoals we die nu kennen.

Sinds de oprichting van de Orde van Vrijmetselaars in Londen in 1717 hebben de

karaktervormende ideeën en rituelen zich over de gehele wereld verspreid. Vandaag de dag telt

de broederschap zes miljoen leden, met zevenduizend leden in Nederland. Ondanks de grote

internationale verscheidenheid zijn de vrijzinnige kernwaarden, rituelen en symbolen al

eeuwenlang overal hetzelfde. De invloed van de vrijmetselaars op de loop van de geschiedenis

valt niet te onderschatten.
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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

De orde verschijnt op 17 november 2020

€ 39,99 • gebonden • geïllustreerd • 15 x 22,8 cm • 464 blz. • isbn 978 90 263 4110 6 • nur 680 •

oorspronkelijke titel The Craft • oorspronkelijke uitgever Hodder & Stoughton • vertaling

Hans van Riemsdijk • omslagontwerp bij Barbara • verschijnt ook als e-book
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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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