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‘Van de gekke’ dat Italianen Koningsboek maken
‘Het is van de gekke dat het Koningsboek geïmporteerd moet worden.’
Dat is de reactie van het vakblad Graficus over de geruchten dat
Italianen het boek gaan produceren. Het boek dat ook wel
Dromenboek wordt genoemd, wordt op 5 september aan Koning
Willem-Alexander uitgereikt.
Er komt een Koningsboek met een oplage van meer dan een miljoen
exemplaren. Het is een idee van het Nationaal Comité Inhuldiging. Een
cadeau met dromen van het Nederlandse volk aan de Nederlandse Koning.
Het vakblad Graficus voor de grafimedia-industrie neemt het op voor de
Nederlandse bedrijven. ‘De Italianen mogen het maken. Dat zijn althans
de signalen die ik bij het ter perse gaan van deze Graficus opving,’
schrijft hoofdredacteur Robbert Delfos in de juni-editie. ‘Betekent
Koninklijke drukkerij of Hofleverancier dan helemaal niks? Het is toch
van de gekke dat zo’n echt Nederlands product geïmporteerd moet
worden? Het boek is geen directe overheidsopdracht. In dat geval zou
het excuus kunnen zijn dat het aanbestedingsregime leidde tot deze actie.
Het comité schakelde de markt in. Natuurlijk is het een vrije markt en
lang leve de concurrentie. Toch had het wat mij betreft een eis of
dringend advies van het comité mogen zijn om deze boekproductie binnen
de landsgrenzen te houden. We kunnen het werk goed gebruiken.’ De
hoofdredacteur sprak ook een van de Nederlandse bedrijven die meeoffreerde. ‘Het gesprek ging niet over geld. Misschien is dat wel de echte
reden voor de Italiaanse route, maar de grootste bottle neck lijkt de
complexe afwerking. En aangezien de oplage varieert afhankelijk van de
via internet kenbaar te maken belangstelling voor een papieren versie van
het zogeheten ‘Dromenboek’, moet de producent tot misschien wel oplage
drie miljoen kunnen opschakelen. ‘Advies twee was geweest; maak het niet
onmogelijk voor de Nederlandse grafimediabedrijven.’
Robbert Delfos, hoofdredacteur Graficus.

