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Handwerkboek heeft
vreemdste titel van het jaar
Elk jaar wordt de Diagram Prize uitgereikt voor de vreemdste boektitel
ter wereld, zoals wij eerder berichtten. Dit jaar gaat de prijs naar Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes
van Dr. Daina Taimina, dat 42 procent van de stemmen kreeg. Daardoor vielen genomineerden als What
Kind of Bean is this Chihuahua?, Collectible Spoons of the Third Reich, Afterthoughts of a Worm Hunter, Governing
Lethal Behavior in Autonomous Robots en
The Changing World of Inflammatory Bowel Disease buiten de boot. Recentelijk verscheen overigens een boek
over boeken met de vreemdste boektitels, met alle winnaars van de Diagram Prize, Do-It-Yourself Brain Surgery
and Other Implausibly Titled Books, door
Joel Rickett. (DL)

Zet er dan meteen ‘voor
Vlamingen only’ op
Belangenorganisaties van de Vlaamse
boekenbranche zijn verontwaardigd
over het label dat boeken van Vlaamse uitgeverijen hebben meegekregen
in de Titelbank, de database waarin
alle boeken die in Nederland en
Vlaanderen min of meer officieel
worden uitgegeven zijn opgenomen.
Uitgevers en boekhandelaren ontlenen verkoopinformatie aan de Titelbank. Dat ook alle Vlaamse boeken in
de database te vinden zijn, is een relatief recente ontwikkeling. Maar helemaal soepel verloopt de integratie
niet, nu blijkt dat boeken van Vlaamse uitgeverijen een eigen label hebben meegekregen: ‘Nederlands;
Vlaams’. Vlaamse belangenorganisaties (verzameld in boek.be) vrezen
dat Nederlandse boekhandelaars bij
het lezen van deze aanduiding ‘geen
Vlaamse boeken bestellen, want die
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Pasen is niet zo populair als Kerstmis. Met
Kerst gaan ook veel
half- en ongelovigen
naar een nachtmis.
Maar bij paaswakes,
missen op de late
avond van Stille Zaterdag waarbij de
aanwezigen een
kaars opsteken om
de verrijzenis van
Christus te vieren,
ontbreken de massa’s ongelovigen.
Op zichzelf is dat
vreemd. Een goede
paaswake doet niet
onder voor een
nachtmis, zeker als
die in een oude gotische kerk wordt gehouden. Het zwak en
flakkerend oplichten
van de geribde gewelven door honderden brandende kaarsen is betoverend.
Hoe mooi gotische
Gloucester Cathedral Foto David Stephenson
gewelven kunnen
chitectural Press, € 52,50). Het rezijn, is in beeld gebracht door de
sultaat is schitterend. Of ze nu soAustralische fotograaf David Stepber romaans of complex perpendihenson. Hij fotografeerde, recht
cular gotisch zijn, allemaal zijn ze,
van onderen, plafonds van Roinderdaad, hemels. Je zou er bijna
maanse en gotische kerken in heel
van naar een paaswake gaan.
Europa. Hij bracht de foto’s samen
(BH)
in Heavenly Vaults (Princeton Ar-

zijn immers te specifiek Vlaams voor
de Nederlandse markt,’ aldus directeur Geert Joris in het Vlaamse tijdschrift Knack. Er is door de Belgen
nogal wat betaald om hun boeken
ook in Titelbank vermeld te krijgen,
‘nu krijgen ze daar dus een quasi-uitsluiting van de Nederlandse markt
voor het Vlaamse boek voor in de
plaats,’ aldus een andere zegsman in
Knack. (TJ)

Meer én duurdere boeken
verkocht tijdens Boekenweek
De 75ste Boekenweek, die liep van 16
tot en met 26 maart, is volgens onafhankelijk onderzoekbureau GfK Retail and Technology Benelux geslaagd. Volgens het onderzoek, verricht in opdracht van de stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), nam het aantal aangeschafte Nederlandstalige al-

gemene boeken toe met 4,3 procent
vergeleken met de editie van 2009.
De lezers kochten bovendien duurdere boeken. De omzet steeg daardoor
met 9,2 procent ten opzichte van
2009. De openbare bibliotheken
schreven naar schatting 8.000 nieuwe
leden in. De speciale Boekenweekpostzegel van TNT Post is nagenoeg
uitverkocht. (BH)

de generatie nadat het origineel ophield. De zoon van Jim (de vinder van
de schat) komt de dochter van Long
John Silver (de piraat) tegen. Zij overtuigt hem ervan dat ze de schatkaart
moeten stelen om te zien of er nog
wat over is. Motion in The Guardian:
‘Ik hoop dat kinderen met het juiste
gevoel voor humor het zullen kunnen waarderen, maar het wordt een
donker verhaal. Ook in het origineel
vielen overigens aardig wat doden
zonder dat er veel woorden aan werden vuilgemaakt: vertrapt door paarden, achtergelaten op het eiland’.
Het boek verschijnt in het voorjaar
van 2012. (TJ)

Sorry, ik had het niet gezien,
mag ik dan nu mijn rechten?
Leon de Winter heeft wat teweeg gebracht met zijn pogingen om alle
eBook-rechten van Nederlandse auteurs te gaan exploiteren. Op de website van Boekblad wordt de stevige discussie tussen advocaten uitgemeten.
Volgens De Winter & Co. moet een
auteur speciaal toestemming geven
aan de uitgeverij om eBooks te laten
maken. Maar de advocaat van het Nederlands Uitgeversverbond stelt juist
dat een auteur schriftelijk moet laten
weten dat de eigen uitgever dat niet
mag doen. Het hangijzer is de toelichting op het contract: als de auteur
geloofwaardig kan maken dat hij die
niet gezien heeft, kan hij vrijelijk
over zijn rechten beschikken. Hans
Bousie (advocaat en columnist) op de
Boekblad-site: ‘Over het algemeen zal
een auteur die zich juridisch heeft laten begeleiden behoren te weten dat
er een toelichting bij het Modelcontract hoort. En wie laten zich begeleiden? Succesvolle auteurs, immers
slechts zij kunnen zich juridische bijstand veroorloven. Zodat het zich
laat aanzien dat over het algemeen
succesvolle auteurs niet vrijelijk over
hun e-bookrechten kunnen beschikken en niet-succesvolle wel.’ (TJ)
OP DE SITE

Vervolg op Schateiland voor
kinderen met zwarte humor
Een vervolg op Catcher in the Rye zat er
indertijd niet in, maar het lijkt erop
dat Schateiland een beter lot is beschoren, al was het maar omdat het verhaal van Robert Louis Stevenson 126
jaar oud is en een rechtszaak op gronden van copyright daarom geen kans
maakt. Andrew Motion, voormalig
Brits Poet Laureate, neemt de klus op
zich. Return to Treasure Island gaat over

Russin promoveert op W.F. Hermans.
En: bekijk foto’s van Gerard Reve uit
de tijd dat hij in Friesland woonde.
M.m.v. Dirk Leyman, Toef Jaeger en
Bernard Hulsman.
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Dagelijks nieuwe berichten op
nrcboeken.nl.
Deze rubriek werkt samen
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