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tot 1703. Dat jaar trad grondlegger Izaak Enschedé toe tot het gilde van

boekdrukkers in Haarlem. Zijn bedrijf groeide in de eeuwen daarna uit tot de
huisdrukker van de Nederlandse staat en verwierf daarmee wereldfaam.

Joh. Enschedé is door de eeuwen heen altijd boeken blijven uitgeven en drukken.

Het Amsterdamse deel van de onderneming is sinds enkele jaren geheel zelfstandig.
Er werken meer dan 100 mensen.

4

5

Voorwoord

Beste boekenvrienden,

In onze zomeraanbieding presenteren we onder meer een heuse Van Kooten & De Bieencyclopedie, een ultiem boek voor en over voetbalkeepers en een origineel fotoboek-

met-verhalen dat Voordeuren van Amsterdam heet. Boeken van de hoogste kwaliteit, vol
foto’s die van de bladzijde knallen en teksten van het niveau dat u inmiddels van ons
gewend bent.

Onze nieuwe imprint IJ (vernoemd naar de Amsterdamse rivier waaraan we gevestigd

zijn) kende begin dit jaar een vliegende start. Het eerste boek (Der Rudy) dat verscheen

kreeg internationale

media-aandacht, fietste zonder moeite de non-fictie Top 10 van België
binnen en is al aan zijn derde druk toe. Die goede start bouwen wij deze zomer uit met nog
eens twee interessante titels. De ene doet de lezer versteld staan van de enorme oerkracht
van bomen (superactueel in deze tijd van klimaatverandering en bosbranden). De andere

toont ons de blinde vlekken die wij mensen hebben en laat zien in welk waanwereldje wij
eigenlijk leven. Met recht een eyeopener.

Uitgeverij JEA blijft intussen hard werken om haar fonds verder uit te breiden. De afgelopen
jaren zijn we gegroeid van 5 titels in 2018 naar 10 in 2019. Met ook een sterke najaars

aanbieding in het verschiet, liggen we vol op koers om dit jaar 20 titels te gaan brengen.
We hopen dat onze boeken bij u en de lezers meer dan ooit in de smaak zullen vallen.
Hoogachtend,

Peter Voskuil
uitgever
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Richard Groothuizen

Koot & Bie Encyclopedie

De Vieze Man, Jacobse & Van Es, Meneer Foppe. Wie kent ze niet? Drie decennia lang creëerden Kees van Kooten en Wim de Bie hun eigen universum op televisie, waarin hun typetjes

een directe afspiegeling waren van het dagelijks leven en de tijdgeest. Jaar in jaar uit vond het
duo zichzelf opnieuw uit. Met onder andere Hadimassa, het Simplistisch Verbond en Keek op

de week ontstegen ze in rap tempo de cultstatus. Keek op de week trok vijf jaar lang gemiddeld
twee miljoen kijkers per uitzending.

Kortom, het oeuvre van Kees van Kooten en Wim de Bie is rijk. Zo rijk dat veel materiaal uit

de tientallen seizoenen op radio en tv nog nooit in kaart is gebracht. Een aantal overbekende

typetjes en legendarische sketches zit stevig verankerd in ons collectieve geheugen, maar wat
weten we nu werkelijk van ze?

Zoek het voortaan op in het voorste deel van de Koot & Bie Encyclopedie. Alles wat je altijd

hebt willen weten over de sketches, het taalgebruik, de attributen en de typetjes vind je in
de encyclopedie terug. Keurig op alfabet gerangschikt, handzaam en overzichtelijk. In het
achterste deel wordt elke radio- en televisie-uitzending, geluidsdrager en andere uiting

van het duo onder de loep genomen. Researcher Richard Groothuizen dook maanden de

archieven in en keek alles (op enkele tragisch verloren gegane uren na) terug. Het boek is van
voor tot achter gelardeerd met infographics, illustraties, foto’s en toelichtingen.

Van ‘oudere jongere’ tot ‘regelneef’: de Koot & Bie Encyclopedie is hét complete naslagwerk
en ideaal leesvoer voor bie-o-logen en koot-o-logen.

Richard Groothuizen (1957) werkte een kwart eeuw in Hilversum als film/video
researcher en metadateert omroeparchieven. Eerder schreef hij boeken over Toppop,
Pop Op Tv (1960-75) en schreef hij jaren mee aan OOR’s Popencyclopedie.
Peter Voskuil (1972) schreef onder meer boeken over de oudejaarsconference en de
Nederlandse platenindustrie. Hij is ook de biograaf van dichter Lennaert Nijgh.
TECHNISCHE GEGEVENS
Omslag en vormgeving Kjeld de Ruyter / Puntspatie |
Uitvoering hardcover | Aantal pagina’s 480 |
Formaat 20 x 24 | Prijs € 40,00 |
ISBN 978 90 830 5860 3 | NUR 531 |
Verschijnt 31 augustus
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PROMOTIE
Interviews
Besprekingen
Radio- en tv-optredens
Voorpublicaties
Perspresentatie

Socialmediacampagne
POS-materiaal
Beschikbaar voor lezingen
Advertenties in kranten/
tijdschriften
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Ruud Doevendans

De mooiste plek op aarde

Keepen zit in je DNA. Keeper ben je voor het leven. De mooiste plek op aarde neemt je mee

door de veelbewogen geschiedenis van het keepersvak. Hoe is de doelman, 150 jaar geleden,
eigenlijk ontstaan? Wanneer ging hij eigenlijk duiken, en was die drang om hem mee te laten
voetballen er altijd al? Zijn keepers écht gek, of is het zoals Hans van Breukelen zei: ‘Ja, de
keeper is gek. Van zijn vak!’

Keepers nemen van oudsher een bijzondere positie in. Ze balanceren op een dun koord, dat
steeds op knappen staat: elk foutje kan immers fataal zijn. Lees in De mooiste plek op aarde
hoe de keeper van volstrekte eenling-zonder-steun uitgroeide tot een integraal onderdeel

van het elftal. Met hemeltergend mooie fotografie, volop aandacht ook voor alle grote keepers
uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis en vele andere wetenswaardigheden die keepen tot
een passie voor het leven maken.

De mooiste plek op aarde is simpelweg het ultieme keepersboek. Niet alleen voor keepers zelf,
maar voor álle voetballiefhebbers.

Ruud Doevendans (1965) keepte zelf op amateurniveau. Als schrijver debuteerde hij
in 2007 met Klem!, de biografie van Jan van Beveren. Daarna volgden nog Tussen

twee finales (over het wel en wee van Oranje tussen 1978 en 1988) en Ruwe bolstâh,
de biografie van Aad Mansveld.

‘Ruud Doevendans is de koning
van de voetbalkroniek’ Voetbal International
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TECHNISCHE GEGEVENS
Omslag en vormgeving Annemarie van Pruyssen,
Janna van den Berg (PuntDef.nl) | Uitvoering
hardcover | Aantal pagina’s 352 | Formaat 23,5 x 31 |
Prijs €49,95 | ISBN 978 90 830 5862 7 | NUR 480 |
Verschijnt 31 augustus 2020

PROMOTIE
Interviews
Besprekingen
Advertenties in kranten/tijdschriften
Voorpublicaties
Socialmediacampagne
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Thomas Schlijper

Voordeuren van Amsterdam
Een historische voordeur, de open deur of de door de politie
gesloten deur, de deur met het bijzondere verhaal, de deur van
een studentenflat, de deur van het paleis op de Dam.

Elke straat in Amsterdam heeft haar eigen karakter. Straten met een eigen architectuur,

een eigen soort huizen, en eigen voordeuren. In Voordeuren van Amsterdam portretteert

de stadsfotograaf van Amsterdam, Thomas Schlijper, de stad aan de hand van de mooiste,
gekste en bijzonderste voordeuren van de hoofdstad. Van de Baarsjes tot de Bijlmer, van
grachtengordel tot Noord, Schlijper neemt je mee door de stad zodat je nooit meer het
zelfde naar Amsterdam kan kijken.

Het boek laat je niet alleen de gevarieerdheid van de voordeuren van onze hoofdstad zien,

maar toont je ook het leven rond en bij de voordeur. Het boek is daarnaast gelardeerd met

verhalen over voordeuren van bekende auteurs en journalisten. Een architect, een deuren

maker, de stadsdichter van Amsterdam, een hang- en sluitwerkspecialist. Allemaal vertellen
ze de verhalen achter de deur.

Thomas Schlijper is een Nederlands fotograaf, werkzaam in Amsterdam. Hij won voor

zijn werk onder andere de Utrechtprijs van de Zilveren Camera en kreeg het Steenbergen
Stipendium toegekend voor zijn afstudeerwerk aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht. Op schlijper.nl plaatst hij dagelijks een foto van zijn omzwervingen door
Amsterdam.

TECHNISCHE GEGEVENS
Omslag en vormgeving Kjeld de Ruyter / Puntspatie |
Uitvoering hardcover | Aantal pagina’s 224 | Formaat
23 x 34 | Prijs €30,00 | ISBN 978 90 830 1409 8 |
NUR 400 | Verschijnt 17 augustus 2020
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
oﬃcia deserunt mollit anim id est laborum.

Straatnaam
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Oudezijds Achterburgwal
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Ziya Tong

Wat jij niet ziet

Met het blote oog zien we eigenlijk maar een klein deel van de werkelijkheid. We zijn blind

in vergelijking met röntgenstraling die door huid kan kijken of hightech bewakingscamera’s
die waarnemen met kunstmatige intelligentie. En we zijn blind vergeleken met de dieren

die kunnen zien in infrarood of die 360 graden zicht hebben. Deze dieren leven in dezelfde
wereld als wij, maar ze zien iets heel anders.

Ziya Tong onthult deze verborgen wereld en neemt ons mee op een reis langs de grootste
blinde vlekken van de mensheid. Van de anatomische blinde vlek waar we a llemaal mee

geboren worden, tot hoe technologie ons in staat stelt verder te kijken dan onze biologische
grenzen.

Wat jij niet ziet is een uiterst fascinerend boek dat laat zien dat er meer in de wereld is
dan je zou denken.

© Noel Fox

Ziya Tong (1972) is in Canada een beroemde tv-presentator en

producer. Ze presenteerde wetenschappelijke programma’s waaronder
Daily Planet, ZeD en Wired Science. Ze zit in de raad van bestuur van
het WNF in Canada. Wat jij niet ziet is haar eerste boek.

TECHNISCHE GEGEVENS
Omslag Rouwhorst + Van Roon | Vertaler Gies Aalberts
Originele titel The Reality Bubble | Canongate
Uitvoering paperback | Aantal pagina’s 352 |
Formaat 15 x 23 | Prijs €21,00 |
ISBN 978 90 830 5861 0 | NUR 400 |
Verschijnt 29 juni 2020
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Giorgio Vacchiano

De oerkracht van bomen

Bosbranden. Overstromingen. Ontbossing. Lawines. Klimaatverandering.
Hoe kan het dat er nog steeds bomen zijn?
We zijn gewend om te denken dat bomen niet veranderen, dat ze altijd al zo zijn geweest.

Maar dat is niet zo. Ze leven én veranderen, al is het veel langzamer dan wij. Op het moment
dat er een ramp plaatsvindt, hebben wij de kans om die veranderingen te zien en te waar

deren. Want na bijvoorbeeld een bosbrand volgt geen uitsterving. Integendeel. Deze verstoringen van het ecosysteem, maken juist de weg vrij voor nieuwe dier- en plantensoorten.

Het is dit natuurlijke aanpassingsvermogen dat bomen en bossen verenigt. Een veerkracht

die ze dankzij miljoenen jaren van langzame evolutie hebben opgebouwd. Maar is deze weerbaarheid voldoende om de extreem snelle veranderingen door de aanwezigheid van de mens
en klimaatverandering aan te kunnen?

Van het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten tot het regenwoud van Haida Gwaii
in de Stille Oceaan, tot de Val Sessera in Italië, Vacchiano onthult bij elk bos de verbindingen:
tussen bomen, tussen bomen en dieren, en tussen bomen en de mens. De oerkracht van

bomen vertelt je over de kracht van bomen en bossen, maar ook over hoe we beter met de
natuur kunnen samenleven.

Giorgio Vacchiano (1980) is een Italiaanse onderzoeker van bosbouw
aan de Universiteit van Milaan. Hij was genomineerd als een van de
elf beste jonge onderzoekers ter wereld.
TECHNISCHE GEGEVENS
Omslag Studio Jan de Boer | Vertaler Edwin Krijgsman
Originele titel La resilienza del bosco |Mondadori |
Uitvoering paperback | Aantal pagina’s 252 |
Formaat 15 x 23 | Prijs €20,00 |
ISBN 978 90 830 5868 9 | NUR 410 |
Verschijnt 13 juli 2020
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Reeds aangeboden

Dutch Mountains
Peter Voskuil – ISBN 978 90 824 7170 0 – €89,95
Eregalerij der Nederpop
Peter Voskuil – ISBN 978 90 700 2493 2 – €34,99

Ga met me mee
Lennaert Nijgh – ISBN 978 90 824 7171 7 – €39,95

Gouden eeuw der Nederpop
Peter Voskuil – ISBN 971407 4 – €25,00

Boudewijn de Groot – oeuvreboek
Peter Voskuil

ISBN 978 90 830 1401 2
Prijs €35,-

Reeds verschenen

1000 Grand Prixs
Stéphane Barbé – ISBN 978 90 830 1403 6 – €27,50

Anneke Grönloh, de biografie
Bart Peeters – ISBN 978 90 700 2497 0 – €49,95

Barbaar op Ibiza – Jan Cremer
Hans van der Klis – ISBN 978 94 031 8260 5 – €80,00

Brel in Nederland
Henk van Gelder en Vic van de Reijt – ISBN 978 90 824 7174 8 – €75,00

De Rooie – Bert Oosterbosch
John van Ierland – ISBN 978 90 825 1639 5 – €29,95

Der Rudy– Rudy Pevenage
John van Ierland – ISBN 978 90 825 1638 8 – €20,00

Door alles heen – Ramses Shaffy 1933-2009
Sylvester Hoogmoed – ISBN 978 90 830 1400 5 – €50,00
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Joop Zoetemelk – Ongezien
Joop Holthausen, Jacob Bergsma, Peter Ouwerkerk – ISBN 978 90 830 1405 0 – €49,95
Joop Zoetemelk – Ongezien – box
Joop Holthausen, Jacob Bergsma, Peter Ouwerkerk – ISBN 978 90 830 1408 1 – €125,-

Het geheim van Marten Toonder
Wim Hazeu – ISBN 978 94 031 6740 4 – €300,Het Drs. P Jaar- en Bewaarboek
ISBN 978 90 824 7178 6 – €25,00

Hollandse helden in de jaren 60
Rianne van Dijck – ISBN 978 90 824 7179 3 – €39,95

Kroniek van de Koninklijke Luchtmacht
Rogier Koedijk en Jan Janssen – ISBN 978 90 700 2498 7 – €69,95

Leef als een luiaard
Jennifer McCartney – ISBN 978 90 830 1404 3 – €12,50
Led Zeppelin
Led Zeppelin – ISBN 9789082471779 – €59,95

Leve onze goede Czaar! Het Drs. P Jaar- en Bewaarboek II
ISBN 978 90 388 0783 6 – €25,00

Music Trails USA
Marc Stakenburg – ISBN 978 90 700 2495 6 – €27,50
Post Normaal
Bennie Jolink – ISBN 978 90 700 2496 3 – €39,95

Tesla
Richard Munson – ISBN 978 90 830 1406 7 – €24,99

Twintig jaar Top 2000
Leo Blokhuis, Norbert Pek, Dirk Jan Roeleven, Arjan Vlakveld
ISBN 978 90 830 1400 5 – €39,95
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