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De dammen en dijken van de Deltawerken in Nederland vormen het grootste 
 waterkeringsproject ter wereld.

6 7

GROOTSTE BORDSPEL, MONOPOLY 
Deze opgeschaalde versie van het Nederlandse monopolybord, een 
creatie van Hasbro en studentenvereniging Ceres in Wageningen, 
meet 30 x 30 m en beslaat een oppervlak van 900 m2. Bij het bord 
hoort een volledige set opgeschaalde huizen en hotels, evenals een 
paar reusachtige dobbelstenen (boven). Het werd op 30 november 
2016 opgemeten op het sportcomplex van de universiteit van Wage-
ningen. 

Het grootste 
permanente monopoly-

spel meet 9,4 x 9,4 m en is te 
vinden in Discovery Meadow, 

San Jose, VS.

We kunnen de snelste, hoog-
ste, oudste en langste zaken 
distilleren uit wat archeo-
logen, geron tologen, meteo-
rologen, zoölogen en andere 
-logen ons te bieden heb-
ben. Ik wil al onze experts 
graag van harte bedanken, 
zonder jullie hadden we het 
niet gekund.

Voor deze editie verwel-
komen we enkele nieuwe 
adviseurs voor onderwerpen 
die we niet eerder behan-
deld hebben, althans niet 
zo gedetailleerd. Zo heeft 

LANGSTE TIJD JONGLEREN 
MET VIER BASKETBALLEN
Ter gelegenheid van Guin-
ness World Records Day 2016 
(17 november) jongleerde enter-
tainer Marko Vermeer (NLD) met 
vier basketballen gedurende 

5 min en 26 sec op de Villa 
Nova-school in Utrecht. 

Marko heeft ook 
records gevestigd voor 
de meeste gejon-
gleerde voetballen 

(5), gedeeld met Isidro 
Silveira (ESP) en Victor 

Rubilar (ARG), en de langste 
tijd jongleren met 5 voetbal-
len (1 minuut).

GROOTSTE LENTICULAIRE MUURSCHILDERING 
Een lenticulaire afbeelding verandert als je erlangs loopt of de 
afbeelding onder verschillende hoeken vasthoudt. Ze worden 
gemaakt door een speciaal ontworpen illustratie te filteren door 
kleine buisvormige lensjes. De grootste ter wereld is een 112,5 m 
lange muurschildering op luchthaven Schiphol in Amsterdam, 
opgemeten op 26 augustus 2016. Maker Coen Holten (NLD) 
hoopt dat de installatie de reizen van mensen verlevendigt.

ZWAARSTE FIETS 
Boer Jeff Peeters (BEL) bouwde 
deze 860 kg zware fiets van 
schroot en de banden van een 
oude tractor. Om te bewijzen dat 
hij werkte, moest Jeff minstens 
100 m fietsen, wat hij deed 
op 19 augustus 2015 op het 
marktplein in Mechelen. Over dit 
korte ritje deed hij 15 min met 
een gemiddelde snelheid van 
0,39 km/u, dus wedstrijden zal 
hij er niet mee winnen. 

Ian Sumner, de bibliothe-
caris van het Flag Institute, 
de nieuwe vlagrecords op 
blz. 154 aangeleverd. Warren 
Dockter van het Department 
of International Politics aan 
de universiteit van Aberys-
twyth heeft ons voorzien 
van records over politieke 
supermachten op blz. 146, 
en stripboekexperts Rob 
Cave en T.Q. Jefferson lever-
den superlatieven over een 
andere soort supermachten, 
namelijk fictieve superhel-
den, waarover je alles kunt 

lezen in het speciale hoofd-
stuk dat begint op blz. 88.

Dit jaar is het team ver-
sterkt door Star Wars-his-
toricus James Burns (zijn 
records vind je niet in een 
ver sterrenstelsel, maar 
gewoon hier op blz. 174) en 
James Proud, die enkele 
ongelooflijke records heeft 
opgeduikeld over transhu-
manisme en cyborgs (blz. 
74).

Ook zijn we dank ver-
schuldigd aan de Fédération 
Aéronautique Internationale 

(FAI) voor de luchtsportre-
cords op blz. 138, en aan 
recette-analist Bruce Nash 
van The Numbers voor alle 
statistische records uit de 
filmindustrie.

Tot andere nieuwe onder-
werpen dit jaar behoren 
natuurbranden (blz. 28), 
Rubik’s cubes (blz. 120), 
emoji (blz. 152) en vuurwerk 
(blz. 194). Het bewijst eens 
te meer (alsof dat nog nodig 
was) dat Guinness World 

Records een breder bereik 
aan onderwerpen bestrijkt 
dan de meeste andere jaar-
boeken! En als je dit toevallig 
op het toilet aan het lezen 
bent, sla dan blz. 158 op voor 
een verkenning van alles wat 
met toiletten te maken heeft, 
een verrassend en belangrijk 
onderwerp gegeven het feit 
dat wereldwijd meer mensen 
toegang hebben tot een 
mobiele telefoon dan tot 
schoon water…

MEESTE GEJONGLEERDE SHAKEBEKERS 
OPGEVANGEN IN 1 MINUUT (3 BEKERS, 2 GEGOOID) 
Hierbij gaat het om drie gestapelde bekers in één hand waarvan 
er twee omhoog worden gegooid, zodat ze draaien in de lucht 
en weer netjes op de stapel landen. Op 9 september 2016 lukte 
het jongleur Niels Duinker (NLD) om dit in één minuut 57 keer te 
doen in Ripley’s GWR Museum in Gatlinburg, VS. Duinker heeft 
ook het record voor meeste gejongleerde shakebekers (12), 
in 2015 gevestigd in Oxnard, VS.

Naast de vele nieuwe 
onderwerpen (en een frisse 
nieuwe vormgeving van 
onze ontwerpers bij 55 
Design) hebben we enkele 
nieuwe onderdelen geïntro-
duceerd die uniek zijn voor 
deze editie. Allereerst een 
reeks posterbladzijden, elk 
gebaseerd op een enkele 
superlatief, zoals hoogste, 
langste, zwaarste en oudste. 
Deze infographic-achtige 
bladzijden tussen de hoofd-
stukken kun je downloaden 
en zelf afdrukken.

Aan het eind van elk 
hoofdstuk tref je bladzijden 
aan onder de titel ‘Tot slot’. 
Daarop hebben we records 
ondergebracht die niet pas-
ten bij de reguliere thema-
bladzijden, evenals enkele 
allerlaatste toevoegingen 
aan het recordarchief. De 
Tot slot-bladzijden aan het 
eind van het boek (blz. 254) 
bevatten ook de allerlaatste 
records die zijn goedgekeurd 
nadat de officiële sluitings-
datum voor inzendingen 
verstreken was.

Het hoofdstuk Sport 
van dit jaar, dat begint op 
blz. 216, bevat uitsluitend 
wereldrecords die in het 

afgelopen jaar zijn geves-
tigd. En het hoofdstuk Die-
ren (blz. 38–61), verzorgd 
door adviseur dr. Karl Shuker, 
richt zich op een handvol 
recordbrekende creaturen 
in plaats van op het hele die-
renrijk, zodat elk dier in meer 
detail kan worden verkend.

Tot slot staan we stil bij de 
100e geboortedag (februari 
2018) van Robert Pershing 
Wadlow, de langste man die 
ooit heeft geleefd. Op blz. 66 
vieren we zijn opmerkelijke, 
maar tragische korte leven. 
Wadlow is vermoedelijk de 
beroemdste recordbre-
ker van allemaal, een echt 
supermens dat iedereen 

blijft verbazen die zijn bui-
tengewone verhaal ontdekt.

Als jij denkt dat jij het in je 
hebt om een recordhouder 
te worden, laat het ons dan 
weten door naar guinness-
worldrecords.com te gaan 
en een recordaanvraag in te 
dienen. Over het proces kun 
je meer informatie vinden 
op blz. 12. Op blz. 14 kun 
je lezen over Guinness 
World Records Day, onze 
jaarlijkse internationale 
viering van superlatieven.  
Waarom zou je die 
dag niet kiezen om 
een recordpoging te 
doen? Misschien hoor 
je wel bij die 5% die 

wordt erkend 
door ons team 
van recordma-
nagers. En als 

je een recordpo-
ging wilt doen met 

je onderbroek over je broek 
heen, vinden we dat ook 
prima…

Craig Glenday
hoofdredacteur

Marko’s eer-

ste recordpoging 

eindigde met een fout 

na 2 min. Dit was lang 

genoeg om het record 

binnen te slepen, maar 

Marko was er zeker van 

dat hij beter kon en 

probeerde het nog 

een keer.

GROOTSTE MOZAÏEK VAN COCKTAILPARAPLUUTJES
Op 17 juni 2016 gebruikten werknemers van het Duitse duurzame 
energiebedrijf Innology 20.000 cocktailparapluutjes om dit 
107,5 m2 grote mozaïek te maken. Het werd gecreëerd tijdens een 
teambuildingsdag in Noordwijk en geeft het bedrijfslogo (links-
onder) weer, samen met een windmolen, een elektriciteitsmast 
en een groep mensen. Elk onderdeel was gekozen om een ander 
aspect van de bedrijfswerkzaamheden uit te beelden.



Oudste bekende fossiel van reuzenpanda
In 2007 werd een gefossiliseerde schedel van 
de dwergreuzenpanda (Ailuropoda microta) 
ontdekt in de Jinyin-kalksteengrot in Guangxi, 
Zuid-China. De panda leefde zo’n 2-4 miljoen 
jaar geleden, tijdens het late plioceen, in tropi-
sche bamboebossen in het zuiden van China.

De dwergreuzenpanda was ook de kleinste 
reuzenpanda. Met zijn lengte van 1 m was hij 

kleiner dan de huidige reuzenpanda (A. melano-
leuca) en had hij meer weg van een dikke hond. 
Op grond van het slijtagepatroon op zijn tanden 
hebben wetenschappers geopperd dat hij zich 
voedde met bamboescheuten, net als zijn grotere 
moderne familielid.

Primitiefst levende beer
In termen van evolutionaire ontwikkeling en 
afstamming heeft de reuzenpanda zich 18–25 mil-
joen jaar geleden afgescheiden van andere beren. 
Hij is ondergebracht in zijn eigen onderfamilie, de 
Ailuropodinae (‘zwart-witte katpotigen’).

Met maar 4,2 km², net iets groter dan Central 
Park in New York, is het activiteitsgebied van 
vrouwelijke reuzenpanda’s in het Qinlinggebergte 
in de Chinese provincie Shaanxi voor zover 
bekend het kleinste activiteitsgebied van een 
berensoort.

Meeste panda’s geboren in één jaar
2006 was een recordjaar voor in gevangenschap 
geboren panda’s, maar liefst 30. De meeste jon-
gen werden geboren in het Wolong Panda Rese-
arch Center in het zuidwesten van China, maar 
de 30e werd op 23 december 2006 geboren in 
Adventure World in Wakayama, Japan.

Duurste soort in gevangenschap
De wereldpopulatie van reuzenpanda’s leeft 
uitsluitend in China, dat de dieren in eigendom 
heeft. Vier dierentuinen in de Amerikaanse ste-

den San Diego, Atlanta, Washington en Memphis 
betalen jaarlijks een leaseprijs van $1 mln. 
(€ 926.000) aan de Chinese regering voor een 
paar van deze zeldzame schepselen. Als er 
jongen worden geboren (soms zijn het twee-
lingen), moet er eenmalig nog eens $600.000 

(€ 555.000) per jong worden betaald. Het geld 
gaat naar Chinese projecten voor het behoud 

van de panda. De verzorging van een panda 
(inclusief bamboeproductie en beveiliging) maakt 
het dier 5 keer zo duur als de één na duurste soort: 
de olifant.
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EERSTE WETEN-
SCHAPPELIJK 
BESCHREVEN 
PANDA
Ailurus fulgens, uit het 
zuidwesten van China 
en het oosten van de 
Himalaya, werd in 1825 
formeel beschreven 
door de Franse natu-
ralist Frédéric Cuvier. 
Vier jaar eerder had 
majoor-generaal Tho-
mas Hardwicke deze 
soort al beschreven 
in een paper voor de 
Londense Linnean 
Society. Zijn paper 
werd echter pas in 
1827 gepubliceerd.

EERSTE IN GEVANGEN-
SCHAP GEBOREN REUZEN-
PANDA
Op 9 september 1963 was 
de mannelijke reuzenpanda 
Ming-Ming (‘helder’) de eerste 
van zijn soort die in gevan-
genschap werd geboren, in de 
dierentuin van Peking in China. 
Ming-Mings vader heette Pi-Pi 
en zijn moeder Li-Li. 

Nagenoeg één jaar later, op 
4 september 1964, kreeg Li-Li 
een tweede jong. De boreling 
was een vrouwtje en kreeg de 
naam Lin-Lin (‘mooie jade’).

 GROOTSTE LEEFGEBIED VAN DE REUZENPANDA
De reservaten van de reuzenpanda in Sichuan, gelegen in de 
bergen van Qionglai en Jiajin in de Chinese provincie Sichuan, 
vormen het grootste aaneengesloten leefgebied van de reu-
zenpanda. Meer dan 30% van de wereldpopulatie leeft op deze 
9.245 km², een netwerk van natuurreservaten en natuurpar-
ken. In 2006 werd het gebied officieel opgenomen in de wereld
erfgoedlijst van de UNESCO.

Beperktste dieet voor een beer
Meer dan 99% van het dieet van de reuzenpanda 
bestaat uit bamboe. De rest (<1%) bestaat uit 
ander plantaardig materiaal, kleine vogels of 
knaagdieren en soms aas. In gevangenschap eet 
hij ook eieren, fruit, honing en vis. Panda’s halen in 
feite maar weinig voedingsstoffen uit bamboe, dat 
arm is aan eiwitten en energie, en moeten grote 
hoeveelheden eten (tot wel 14 kg aan bamboe-
scheuten per dag) om gezond te blijven.

EERSTE…

Schriftelijke vermelding van de kleine panda
Op een 13e-eeuwse Chinese perkamentrol komen 
verwijzingen voor naar de kleine of rode panda 
(A. fulgens). In dit document komt een jachtta-
fereel voor waarin de soort en zijn menselijke 
achtervolgers worden afgebeeld. De westerse 
wetenschap maakte pas in 1821 kennis met de 
kleine panda, door een paper van majoor-ge-
neraal Thomas Hardwicke (zie links).

Levende reuzenpanda gezien door een 
westerling
De Duitse zoöloog Hugo Weigold kocht in 1916 
het jong van een reuzenpanda in de Chinese 
provincie Wassu, ten oosten van de rivier de Min. 
Weigold maakte toen deel uit van de Stoetz-
ner-expeditie naar het westen van China en het 
oosten van Tibet en was zonder succes op zoek 
geweest naar reuzenpanda’s. Ondanks zijn pogin-
gen om het jong eigenhandig groot te brengen, 
stierf het echter kort daarna vanwege een gebrek 
aan geschikt voedsel.

Buiten China gehouden reuzenpanda
Su-Lin (‘een beetje van iets kostbaars’), een 
reuzenpandajong, was zo’n negen weken 
oud toen het in 1936 achtergelaten werd 
gevonden in een holle boom bij de Minrivier 
in de provincie Sichuan, China. Het werd ontdekt 
door de Amerikaanse ontdekkingsreizigster Ruth 

Harkness, die Su-Lin in december van dat jaar 
meenam naar de VS. Harkness meende met 

een vrouwtje van doen te hebben, maar het 
was een mannetje. SuLin kreeg de fles van 

Harkness en werd in april 1937 verkocht 
aan de Brookfield Zoo in Chicago. Hij ver-

bleef daar tot zijn dood in de lente van 1938.

De reukzin van een panda is zo goed ontwikkeld dat 
hij ’s nachts puur op de geur bamboe kan vinden.

RECENTSTE GEBOORTE VAN REUZENPANDADRIELING
Er zijn maar vier gevallen bekend van in gevangenschap 
geboren drielingen. De recentste deed zich voor op 29 
juli 2014 in het amusementspark Chimelong Paradise in 
Guangzhou in de provincie Guangdong in het zuidoosten 
van China. De drie jongen werden binnen vier uur van elkaar 
geboren; per 6 oktober 2016 waren ze allemaal nog in leven, 
na te zijn grootgebracht in het park. Hun moeder, Ju Xiao, 
was in maart 2014 kunstmatig geïnsemineerd.

In 2011 begon 
ondernemer An Yanshi 

(CHN) groene thee 
te verbouwen met 

pandamest; de thee 
kost 440.000 yuan 
(€ 60.249) per kg

De zwart-wittekening van 
de panda is wel vergeleken 
met het yin-en-yangsym-
bool (boven), dat volgens 

de Chinezen het evenwicht 
van tegengestelde krachten 
in het universum vertegen-

woordigt

De wetenschappelijke naam 
van de kleine (of rode) panda, 

Ailurus fulgens, betekent 

‘vurige katbeer’

EMBARRASSMENT
De Engelse term voor een 

groep panda’s
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Reuzenpanda’s zijn 
erg bijziend
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HONGERIGSTE 
BERENSOORT
Om te overleven eet de reu-
zenpanda elke dag tot 38% 

van zijn eigen gewicht aan 
bamboescheuten, of 15% van 

zijn gewicht aan bamboebladeren en 
-stengels. Omdat hij maar tot 21% van 

alle bamboe die hij eet kan verteren, 
moet hij de hele winter dooreten 

in plaats van in winterslaap te 
gaan zoals andere beren. Hij 

besteedt tot 15 uur per dag aan 
eten en consumeert meer 

voedsel in relatie tot 
zijn lichaamsgewicht 

dan enige andere 
berensoort.

NIEUWSTE REUZEN-
PANDASOORT
De Qinling-reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca 
qinlingensis) is in 2005 
formeel erkend als afzon-
derlijke ondersoort. Anders 
dan de vertrouwdere 
zwart-witte vacht van de 
reuzenpanda (A. melano-
leuca), is de vacht van 
de Qinling-reuzenpanda 
donker- en lichtbruin. 
Zijn kop is ook ronder en 
kleiner dan die van de 
bekendere reuzenpanda. 
Er zouden maar 200–300 
exemplaren van bestaan 
in het wild.

OUDSTE PANDA IN GEVANGENSCHAP (OOIT)
Vrouwtjesreuzenpanda Jia Jia (‘goed’) werd in 1978 gebo-
ren. In 1999 ging ze naar Ocean Park Hong Kong en bleef 
daar tot aan haar dood op 16 oktober 2016, op 38-jarige 
leeftijd. De gemiddelde levensverwachting voor reuzenpan-
da’s is in het wild 18–20 jaar en in gevangenschap 30 jaar.

Wilde panda’s kwamen ooit voor in heel Zuid- en West-
China, evenals in Myanmar (Birma) en Vietnam, maar als 
gevolg van habitatverlies en stroperij zijn ze een van de 
meest bedreigde dieren ter wereld geworden.

Op het feestje 

ter ere van haar 

37e verjaardag 

(onder), toen ze al de 

oudste levende panda 

in gevangenschap was, 

kreeg Jia Jia een 

verjaardagstaart van 

vruchtensap en ijs.

Deze reuzen-
pandareservaten 

beslaan een gebied dat 
ruwweg 3 keer zo groot 

is als de provincie 
Noord-Holland.

V: Hoeveel vingers hebben 
reuzenpanda’s aan elke 
poot?

A: Zes. Ze hebben vijf vingers en een 
opponeerbare duim.
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GROOTSTE BIJEENKOMST VAN 100-PLUSSERS
Op 4 november 2016 verzamelde zich een groep van 45 
mensen van 100 jaar of ouder in Parliament House in 
Brisbane, Queensland, Australië, tijdens een evenement 
dat was georganiseerd door het Queensland Commu-
nity Care Network (AUS). Ze namen deel aan een vroege 
kerstlunch die werd aangeboden door Annastacia 
Palaszczuk, Queenslands premier en beschermvrouwe 
van de 100+ Club van de zorginstelling.

OUDSTE STRIPTEKENAAR EN OUDSTE 
 ILLUSTRATOR VAN EEN STRIPBOEKCOVER 
Ken Bald (VS, geb. 1 augustus 1920, linksboven) 
tekende de cover van Contest of Champions #2 
(Classic Variant, 2015) toen hij 95 jaar en 95 dagen 
oud was, zoals geverifieerd op 4 november 2015. 
GWR sprak onlangs met Ken:

Heb je een favoriet omslag dat je hebt 
gemaakt?
Mijn eerste favoriete cover is Namora #1, die eind 
jaren 40 van de vorige eeuw uitkwam. De tweede is 
Millie the Model #9. En mijn derde favoriete cover is 
de Contest of Champions, die ik in 2015 voor Marvel 
heb gemaakt. Deze prachtige cover heeft me niet 
alleen de kans gegeven om een wijdverspreide 
stripboekomslag te maken op mijn 95e, maar ook 
om drie van mijn Golden Age-striphelden terug te 
brengen, en bovendien om dezelfde drie persona-
ges weer te geven op de manier waarop ze tegen-
woordig getekend worden.

Hoe voelt het om een tweede Guinness World 
Records-titel op je naam te heb-
ben?
Aan beide records heb ik veel plezier 
beleefd. Om mijn beste vriend, Stan 
Lee [rechtsboven], en mezelf in het-
zelfde Guinness World Records-boek 
te zien staan, is absoluut een van 
de echte hoogtepunten van mijn 
carrière. Stan en ik zijn zo ongeveer 
samen begonnen als striptekenaars; 
dat we na al die jaren (we hebben 
het over meer dan 70 jaar) weer bij 
elkaar komen, tegen het einde van 
onze carrières, is echt verbluffend.

OUDSTE ATLETEN
Robert Marchand (FRA, geb. 26 november 1911) is de oudste wedstrijdwielren-
ner. Op 4 januari 2017, toen hij 105 jaar en 39 dagen oud was, reed hij in een uur 
22,547 km in de Best Hour Performance bij de heren in de categorie ‘105 jaar en 
ouder’ op het Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Frankrijk. 

De oudste wedstrijdkanoër is Avis Noott (GB, geb. 24 juni 1938). Op 6 maart 
2016, toen ze 77 jaar en 256 dagen oud was, roeide ze in een race in Dulverton, GB. 

De gecombineerde leeftijd van het oudste getrouwde stel dat een marathon 
liep is 163 jaar en 360 dagen, door Masatsugu Uchida, 83 jaar en 272 dagen, en zijn 
vrouw Ryoko Uchida (beiden JPN), 80 jaar en 88 dagen. Ze liepen op 30 oktober 
2016 de Shimada Oigawa-marathon in Shimada, Shizuoka, Japan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen er tegen 2050 395 miljoen 
mensen zijn van 80 jaar of ouder, zo’n 4 keer meer dan in 2000.

1. Violet Brown 
(JAM) 10 maart 1900 
117 jaar en 47 dagen

68 69

Hoogste gecombineerde leeftijd voor een 
ouder en kind (ooit)
Sarah Knauss (VS, 1880–1999) en haar 96 jaar 
oude dochter Kathryn ‘Kitty’ Knauss Sullivan (VS, 
1903–2005) hadden een gecombineerde leeftijd 
van 215 jaar en 140 dagen toen Sarah overleed. Ze 
was toen 119 jaar en 97 dagen oud en Kathryn 96 
jaar en 43 dagen.

OUDSTE…

Olympische turner (dames)
Op 14 augustus 2016 deed Oksana Tsjoesovitina 
(UZB) op de leeftijd van 41 jaar en 56 dagen mee aan 
de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, 
Brazilië. Ze werd zevende op het onderdeel sprong.

Professionele voetballer die scoorde in een 
competitiewedstrijd
Kazuyoshi Miura (JPN, geb. 26 februari 1967) was 
50 jaar en 14 dagen oud toen hij op 12 maart 2017 
speelde voor FC Yokohama in het Nippatsu Mits-
uzawa-stadion in Yokohama, Japan.

Matchwinnaar in het ITF-circuit
Tennister Gail Falkenberg (VS, geb. 16 januari 1947) 
was 69 jaar en 85 dagen oud toen ze won van een 47 
jaar jongere tegenstandster. Op 10 april 2016 ver-
sloeg ze de 22-jarige Rosalyn Small (VS, geb. 22 juni 
1993) met 6–0, 6–1 op gravel in Pelham, VS, in de 1e 
kwalificatieronde van een Futures-toernooi van de 
Internationale Tennis Federatie (ITF). 

Astronaut
John Glenn jr. (VS, 18 juli 1921 – 8 december 2016) 
was 77 jaar en 103 dagen oud toen hij op 29 oktober 
1998 de ruimte in ging als bemanningslid van Dis-
covery STS-95. De missie duurde negen dagen, en 
Glenn landde op 7 november 1998 weer op aarde.

Peggy Whitson (VS, geb. 9 februari 1960) werd 
met 56 jaar en 282 dagen de oudste vrouwe-
lijke astronaut. De NASA-astronaute was aan 
boord van een Sojoez MS-03, die op 18 november 
2016 om 2.20 uur lokale tijd op weg ging naar het 
International Space Station (ISS) vanaf het Kos-
modroom van Bajkonoer in Kazachstan en 8 minu-
ten later een baan om de aarde bereikte.

Op 30 maart 2017 om 15.51 uur GMT evenaarde 
Whitson het record van 50 uur en 40 min voor de 
langste opgetelde tijd van ruimtewandelingen 
door een vrouw, dat voorheen in handen was van 
NASA-astronaute Sunita Williams. De ruimtewan-
deling begon formeel om 11.29 uur GMT en duurde 
7 uur en 4 min. Na afloop had Whitson een record-
brekende opgetelde tijd van 53 uur en 22 min 
doorgebracht met ruimtewandelingen. Het was 
Whitsons 8e ruimtewandeling, het record voor de 
meeste ruimtewandelingen door een vrouw.

Persoon die bachelorgraad behaald
Op 19 maart 2016, op de leeftijd van 96 jaar en 
200 dagen, ontving Shigemi Hirata (JPN, geb. 
1 september 1919) van de universiteit van Kyoto in 
Kyoto, Japan, de graad van Bachelor of Arts (BA).

Persoon die zijn eerste tattoo laat zetten
Jack Reynolds (GB, geb. 6 april 1912) was precies 
104 jaar oud toen hij op 6 april 2016 getatoeëerd 
werd in Chesterfield, GB. Het ontwerp van de tat-
too, de tekst ‘Jacko 6.4.1912’, was van Jack zelf.

Tweeling ooit
Kin Narita en Gin Kanie (beiden JPN, geb. 1 augus-
tus 1892) waren de oudste geverifieerde vrou-
welijke tweeling. Kin overleed op 23 januari 2000 
aan een hartaanval op de leeftijd van 107 jaar en 
175 dagen.

De oudste mannelijke tweeling ooit waren 
Glen en Dale Moyer (VS, geb. 20 juni 1895), die 
beiden 105 werden. Glen overleed op 16 april 2001, 
toen hij 105 jaar en 300 dagen oud was.

Persoon ooit
De hoogste bevestigde leeftijd die 
iemand ooit heeft bereikt, is 122 jaar 
en 164 dagen, door Jeanne Louise 
Calment (FRA). Ze werd geboren 
op 21 februari 1875 en overleed op 
4 augustus 1997 in een verzorgingste-
huis in Arles, Frankrijk. Toen haar op haar 
120e verjaardag gevraagd werd wat voor 
toekomst ze verwachtte, antwoordde 
ze: ‘Een hele korte.’

OUDSTE LEVENDE MENSEN (per 26 april 2017)

OUDSTE ACTIEVE 
VOETBALSCHEIDS-
RECHTER
Peter Pak-Ngo 
Pang (VS, geb. IDN, 
4 november 1932) 
was op de leeftijd van 
83 jaar en 137 dagen 
nog steeds regelma-
tig aan het fluiten bij 
voetbalwedstrijden in 
de herencompetitie in 
San José, Californië, 
VS. Peters record-
brekende prestatie 
werd op 20 maart 
2016 geverifieerd, 
toen hij een wedstrijd 
floot tussen Agave en 
Moctezuma, gespeeld 
in San José.

OUDSTE WED-
STRIJDDARTER
Per 18 juli 2016 was 
George Harness (GB, 
geb. 7 augustus 1917) 
op de leeftijd van 
98 jaar en 346 dagen 
nog steeds actief 
als wedstrijddarter 
in de Old Leakes en 
District Darts League 
in Boston, GB. George 
begon in 1938 met 
darten. Tijdens zijn 
lange sportcarrière 
speelde hij zelfs tegen 
de Britse dartlegende 
Eric Bristow, maar 
verloor helaas.

 OUDSTE MILJARDAIR
Miljardair en filmproducer Sir Run Run Shaw 
(CHN, links) stierf op 7 januari 2014, naar verluidt 
op 106-jarige leeftijd. Zijn precieze geboortedatum is 
niet bekend. Op basis van zijn onbevestigde geboor-
temaand van november 1907 zou hij minstens 106 jaar 
en 38 dagen oud zijn geweest toen hij overleed.

David Rockefeller sr. (VS, geb. 12 juni 1915, rechts) 
was netto $3,3 mld. (€ 2,9 mld.) waard toen hij op 
20 maart 2017 overleed op de leeftijd van 101 jaar en 
281 dagen. Hij is de oudste geverifieerde miljardair. 

2. Nabi Tajima
(JPN) 4 augustus 1900 
116 jaar en 265 dagen

3. Chiyo Miyako 
(JPN) 2 mei 1901 

115 jaar en 359 dagen

4. Ana Vela-Rubio
(ESP) 29 oktober 1901 
115 jaar en 179 dagen

5. Marie-Josephine Gaudette 
(ITA/VS) 25 maart 1902 

115 jaar en 32 dagen

6. Giuseppina Projetto-Frau 
(ITA) 30 mei 1902 

114 jaar en 331 dagen

7. Kane Tanaka 
(JPN) 2 januari 1903 
114 jaar en 114 dagen

9. Iso Nakamura 
(JPN) 23 april 1903 
114 jaar en 3 dagen

10. Tae Ito 
(JPN) 11 juli 1903 

113 jaar en 289 dagen

8. Maria-Giuseppa  
Robucci-Nargiso 
(ITA) 20 maart 1903 
114 jaar en 37 dagen

LANGSTE CARRIÈRE ALS LID HARMONIE
John Gannon (IRL, geb. 27 mei 1918) is sinds 
22 maart 1936 een geregistreerd lid van de harmo-
nie St. James’s Brass and Reed Band (opg. 1800). 
Per 22 maart 2017 was hij 81 jaar ononderbroken 
actief in het orkest. Na 25 jaar trouwe dienst, in 
1961, werd hij lid voor het leven, waardoor hij geen 
contributie meer hoefde te 
betalen.

In okto-
ber 2016 had Israel Kristal zijn bar mitswa, 100 jaar te laat! Hij had zijn religieuze meerderjarigheidsplech-tigheid niet op de gebrui-kelijke leeftijd (13) kunnen houden omdat WO I dat destijds onmogelijk maakte.

 OUDSTE LEVENDE MENSEN
De oudste levende persoon is Violet Brown (JAM, 
geb. 10 maart 1900), op 26 april 2017 117 jaar en 

47 dagen oud. Ze is de laatste nog levende onderdaan 
van koningin Victoria. Violet werd de recordhouder 
toen de Italiaanse Emma Martina Luigia Morano op 
15 april 2017 overleed, 117 jaar en 137 dagen oud. 

De oudste levende man is Israel Kristal (ISR), die 
op 15 september 1903 geboren is in het dorp 

Malenie bij Żarnów in het Russische 
Rijk (nu Polen). Hij was op 26 april 2017 
113 jaar en 223 dagen oud.

Bron: Gerontology Research Group (www.grg.org)

Bij het ter perse 
gaan, waren 19 van 
de 20 oudste mensen 
ter wereld vrouwen. 
En van hen waren er 
9 Japans.



GROOTSTE UITGEVER VAN STRIPS (ACTUEEL)

Marvel (VS) had eind 2015 een groter marktaandeel dan alle 

andere uitgevers van strips, Volgens wereldwijde stripdistribu-

teur Diamond Comic Distributors werd 41,82% van alle verkochte 

strips door Marvel uitgegeven. De op een na grootste was dat 

jaar DC (VS), met een marktaandeel van 27,35%.

EERSTE SUPERHELD IN 

EEN STRIP
De Phantom, oftewel ‘het 

spook dat loopt’, werd door de 

Amerikaan Lee Falk bedacht 

en verscheen in februari 1936 

voor het eerst (2 jaar voor 

Superman). De krantenstrip 

Phantom ging over de avon-

turen van Kit Walker, die een 

masker en een strak pakje 

droeg op het moment dat hij 

als superheld optrad. In Ame-

rikaanse kranten kom je deze 

superheld nog steeds tegen.

STRIPBOEKENSUPERHELDEN
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BESTVERKOCHTE EDITIE 

VAN EEN STRIP
Van X-Men #1 (Marvel Comics, 1991) werden 

8,1 miljoen exemplaren verkocht. De schep-

pers waren Chris Claremont (GB) en Jim Lee 

(VS, geb. KOR). Lee tekende vier omslagen: 

1A, 1B, 1C en 1D. Samen vormden ze een gro-

tere afbeelding, die als omslag werd gebruikt 

voor 1E, die een maand later verscheen.

Waardevolste strip
Action Comics #1, dat op 
18 april 1938 verscheen 
(maar juni op het omslag 
heeft staan), werd in de 
prijsgids Nostomania uit 
januari 2017 op $8.140.000 
(€ 7.270.739) getaxeerd. Meer 
informatie over de duurste 
strip (dus waar het meest 
voor is betaald) vind je hier-
naast.

In Action Comics #1 staat 
het debuut van Super-
man, de eerste superheld 

met superkrachten, 
bedacht door schrijver 
Jerry Siegel (VS) en 
tekenaar Joe Shuster 
(CAN/VS). 

Eerste superheld die 
sterft
Misdaadbestrijder The 
Comet, oftewel John 
Dickering, werd door Jack 
Cole (VS) voor Pep Comics 
getekend. Deze superheld 
verscheen voor het eerst 
in januari 1940 en werd in 
juli 1941, 17 nummers later, 

door handlangers van zijn 
aartsrivaal Big Boy Malone 
doodgeschoten.

Langste tijd tussen de 
dood van een superheld 
en zijn terugkeer
Er zaten 37 echte jaren 
tussen de dood van 
Captain America’s 

rechterhand Bucky Barnes 
in Avengers vol. 1 #56 (1968) 
en zijn terugkeer in Captain 
America vol. 5 #1 (2005). Ed 
Brubaker veranderde Bucky’s 
geschiedenis in 2005 en liet 
hem terugkeren als Winter 
Soldier.

Bestverkochte op strip 
gebaseerde video-
game
Volgens VGChartz waren 
er per 27 april 2016 meer 
dan 11,13 miljoen exem-
plaren verkocht van 
Batman: Arkham City 
(Rocksteady, 2011).

Superheld met grootste 
garderobe
Iron Man van Marvel heeft 
58 verschillende harnassen, 
als je ontwerpvarianten 
meerekent. Ze heten Model 1 
tot en met Model 52. De 
laatste kan met de druk op 
een knop van een auto in een 
harnas veranderen.

MEESTE…

Films van het werk van 
een stripauteur
Als je Doctor Strange (VS) uit 
2016 meerekent, is het werk 

van stripschrijver Stan 
Lee (VS) op 31 januari 
2017 29 keer in Holly-
wood verfilmd.

Strips door 1 auteur 
 uitgegeven
Shotaro Ishinomori (JPN), 
‘de koning van de manga’ 
heeft 770 striptitels op zijn 
naam staan (in 500 uitgaven 
verschenen).

Omslagen voor een 
superheldenstrip
The Amazing Spider-Man 
#666 van Marvel (de pro-
loog van Dan Slott’s ‘Spider 
Island’) verscheen met 145 
verschillende omslagen. De 
meeste hiervan waren voor 
specifieke stripwinkels aan-
gepast.

De duurste bij een vei-
ling verkochte stripom-
slag was een speciale uit-
gave van Kuifje in Amerika. 
Deze werd in juni 2012 
door Artcurial in Parijs 
voor €1,3 mln. aan een 
anonieme bieder ver-
kocht. Het kunstwerk 
van inkt en gouache was 
in 1932 gemaakt door 
de schepper van Kuifje, 
Hergé, oftewel Georges 
Remi (BEL). 

Een onbekende verza-
melaar betaalde op 10 mei 
2009 € 312.500 voor een 
in 1963 met de hand gete-
kende bladzijde uit het 
Kuifje-avontuur De juwelen 
van Bianca Castafiore, de 
duurste bij een veiling 
verkochte bladzijde uit 
een strip.

Meeste Eisner Comic 
Awards voor…
• Beste scenarist: 
Alan Moore (GB) won bij 
de Eisner Awards de cate-
gorie Beste scenarist 9 
keer voor verschillende 
werken. Hiertoe beho-
ren: Watchmen (1988), 
Batman: The Killing Joke 
(1989), From Hell (1995–
19 97), Supreme (1997) en 
The League of Extraordi-

nary Gentlemen (2000–20 01 
en 2004).
• Beste tekenaar/inkter: 
P. Craig Russell en Steve 
Rude (beiden VS) wonnen 
ieder 4 keer.
• Beste inkleurder: Dave 
Stewart (VS) won 9 Eisner 
Awards, in 2003, 2005, 
2007–2011, 2013 en 2015. 
Hij won er 4 voor zijn werk 
in, onder andere, Hellboy, 
Captain America, Daredevil, 
Batwoman en X-Men. Hij 

werkt voor Dark Horse, DC en 
Marvel.
• Beste omslagartiest: 
Striptekenaar James Jean 
(VS, geb. TPE) won 6 keer 
op rij tussen 2004 en 2009, 
deels voor zijn werk aan 
Fables van DC/Vertigo.
• 1 categorie: De Amerikaan 
Todd Klein won de categorie 
Beste letteraar 16 keer, voor 
het laatst in 2011.
• Beste nieuwe serie: 
Brian K. Vaughan (VS) verzon 

4 titels die tot beste nieuwe 
serie werden uitgeroepen: 
Ex Machina in 2005, Buffy 
the Vampire Slayer Season 
Eight in 2008, Saga in 2013 
en Paper Girls in 2016.
• Beste anthologie: Dark 
Horse Presents, dat vanaf 
1986 door Dark Horse 
Comics wordt uitgegeven, 
werd 5 keer bekroond als 
beste anthologie: in 1992, 
1994 en 2012–2014.

EERSTE SUPERHELDIN

Het eerste vrouwelijke stripfiguur dat als superheld 

in druk verscheen, was Fantomah (boven), een 

Egyptische prinses met superkrachten. Deze creatie 

van Barclay Flagg (oftewel Fletcher Hanks, VS) 

debuteerde in februari 1940 in Jungle Comics #2. 

De eerste superheldin in vermomming was Woman 

in Red (onder), gecreëerd door Richard Hughes en 

George Mandel (beiden VS) voor Thrilling Comics #2, 

dat in maart 1940 verscheen. Ze was het alter ego 

van politieagente Peggy Allen.

DUURSTE STRIP

Op 24 augustus 2014 werd 

een exemplaar van Action 

Comics #1 uit 1938 (met 

het debuut van Superman) 

tijdens een online 

veiling voor $3.207.852 

(€ 2.866.463) verkocht.

Het duurste Silver 

Age-stripboek is een 

uitgave uit 1962 van 

Amazing Fantasy #15,  

met het debuut van 

Spider-Man. Het werd op 

8 maart 2011 tijdens een 

online veiling anoniem 

gekocht voor $1,1 mln. 

(€ 0,98 mln.). Met ‘Silver 

Age’ wordt verwezen naar 

de periode tussen 1956 en 

ca. 1970.

Waarom 
staat er een 

streepje in ‘Spi-

der-Man’? Stan Lee 

deed dit om onder-

scheid te maken met 

het personage 
Superman van 

DC Comics.

MEESTE OPEENVOLGENDE 

 STRIPBLADEN GESCHREVEN EN 

GETEKEND
Liefhebbers denken misschien dat Stan Lee 

of Brian Michael Bendis de meeste opeenvol-

gende strips hebben gemaakt. De recordhou-

der is echter de Canadees Dave Sim, schepper 

van de strip Cerebus. Tussen december 1977 

en maart 2004 schreef en tekende Sim in 300 

strips op rij de avonturen van de titelheld, het 

aardvarken Cerebus.

EERSTE SUPERHELDIN 

MET EIGEN STRIPBOEK

Sheena, koningin van de 

jungle, debuteerde in het 

eerste nummer van het 

stripblad Wags (GB, 1937); 

haar Amerikaanse debuut 

was in september 1938 in het 

eerste nummer van Jumbo 

Comics. In de lente van 1942 

verscheen de eerste afleve-

ring van Sheena, Queen of 

the Jungle. In 1942 verscheen 

ook het debuut van Wonder 

Woman, maar dat was pas in 

de zomer.

PRODUCTIEFSTE 
SCHEPPER VAN 
STRIPFIGUREN
Vanaf het debuut van 

Destroyer in augus-

tus 1941 tot Stripperella in 

2011 heeft Stan Lee (VS) 

minimaal 343 stripfigu-

ren het licht laten zien. 

Hiertoe worden ook de 

samenwerkingsverban-

den gerekend die ‘Stan 

the Man’ had met mede-

scheppers als Jack Kirby 

en Steve Ditko (beiden 

VS).

MEESTE VIDEOGAMES OVER EEN 

JAPANSE SUPERHELDENSTRIP

Akira Toriyama’s Dragon Ball gaat over de lotgeval-

len van Son Goku, een jongen met een apenstaart, 

bovenmenselijke krachten en uitstekende vecht-

sportvaardigheden. Van deze serie werden tussen 

1986 en 2016 voor verschillende platformen 146 titels 

gemaakt. De oorspronkelijke manga Dragon ver-

scheen tussen 1984 en 1995 in Weekly Shōnen Jump.
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GROOTSTE VER-
ZAMELING AAN 
UILEN GERELA-
TEERDE ITEMS
Per 4 augustus 2016 
bezat Yaakov Chai uit 
Tel Aviv, Israël, 19.100 
aan uilen gerelateerde 
objecten. Helaas 
overleed Yaakov voor-
dat de collectie kon 
worden geverifieerd. 
Vrienden en familie 
doneerden vervol-
gens nog meer uilen, 
waardoor het totaal op 
20.239 kwam.

 HELLO KITTY-
MEMORABILIA
Masao Gunji uit Japan heeft 
meer dan 30 jaar enthousiast 
gezocht naar Hello Kitty-me-
morabilia. Per 23 november 
2016 had hij 5169 verschillende 
items verzameld, zoals geteld 
en bevestigd in het Fourth 
District Community Centre in 
Yotsukaido, Chiba, Japan. De 
recordbrekende Kitty-collectie 
omvat een breed assortiment 
aan objecten, waaronder plu-
che speelgoed, lunchtrommels, 
handdoeken en kantoorarti-
kelen.

 DOCTOR WHO-MEMORABILIA
Lily Connors (GB) had per 20 juni 2016 in totaal 6641 verschil-
lende Doctor Who-items verzameld. Haar collectie is geteld in 
Pontypridd, GB. Het is Lily’s droom om een figurant te zijn in een 
Doctor Who-aflevering en een levensgrote Dalek te bezitten.

Het breken van records zit in de familie: Lily’s broer Thomas 
bezit meerdere GWR-records voor basketbaltrucs, waaronder 
zo lang mogelijk 3 basketballen laten draaien (7,5 sec) en de 
meeste achterwaartse vrije worpen in 1 minuut (9). 

Omdat zoveel wereldleiders, van koningin Elizabeth II tot voormalig Amerikaans presi-
dent Franklin D. Roosevelt, gepassioneerd postzegels verzamelden, staat de filatelie nu 
bekend als de ‘hobby van koningen’.
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Mickey Mouse-memorabilia
Per 29 april 2016 had Janet Esteves (VS) 10.210 
verschillende Mickey Mouse-items verzameld, 
zoals geverifieerd in Katy, Texas, VS.

Winnie the Pooh-memorabilia
Deb Hoffmann uit Waukesha, Wisconsin, VS, 
had per 18 oktober 2015 een verzameling opge-
bouwd van 13.213 objecten met een Winnie the 
Pooh-thema.

Koe-gerelateerde items 
Tegen 9 juni 2015 bezat Ruth Klossner (VS) 
15.144 items die met koeien te maken hadden, 
zoals geverifieerd in Lafayette, Minnesota, VS.

Banaan-gerelateerde memorabilia 
Ken Bannister (VS), eigenaar van het International 
Banana Club Museum in Altadena, Californië, VS, 
heeft sinds 1972 maar liefst 17.000 aan bananen 
gerelateerde items verzameld. Ze zijn allemaal 
tentoongesteld in zijn museum.

Pokémon-memorabilia
Op 10 augustus 2016 is geverifieerd dat Lisa 
Courtney uit Welwyn Garden City, GB, 17.127 items 
had verzameld die samenhangen met Pokémon.

Pootafdrukken
RedPepper Agency en Area Metropolitana del 
Valle de Aburrá (beide COL) namen 22.429 afdruk-
ken van verschillende dieren als onderdeel van 
de Huellatón-campagne om mensen bewust te 
maken van de schadelijke effecten van vuurwerk 
op dieren. De telling vond op 4 oktober 2015 plaats 
in Medellín, Colombia.

Kurkentrekkers
Ion Chirescu (ROM) heeft 23.965 kurkentrekkers, 
zoals bevestigd in Boekarest op 18 juni 2015.

Ion bezit ook de grootste verzameling strijk-
ijzers, uit verschillende landen en tijdvakken. Per 
3 augustus 2016 omvatte deze 30.071 items.

Modelauto’s 
Tegen 9 juni 2016 bezat Nabil Karam (LBN) 37.777 
modelauto’s, zoals geverifieerd in Zouk Mosbeh, 

Libanon.

Lippenbalsems
Per 29 november 2015 bezat Jace Hoffman uit 
Marietta, Georgia, VS, 553 lippenbalsems.

The Little Mermaid-memorabilia
Per 16 januari 2016 had Jacqueline Granda (ECU) 
874 verschillende items verzameld over de Dis-
ney-tekenfilm The Little Mermaid in Quito, Ecuador.

Journey to the West-memorabilia
Per 30 januari 2016 bevonden zich 1508 afzonder-
lijke Journey to the West-items in de verzameling 
van acteur Liu Xiao Ling Tong (CHN). Ze zijn opge-
slagen in Huai’an, Jiangsu, China.

The Legend of Zelda-memorabilia
Per 14 juli 2016 bezat Anne Martha Harnes (NOR) 
1816 items over de videogamereeks The Legend of 
Zelda, zoals geverifieerd in Molde, Noorwegen.

Politiepetten
Andreas Skala (DEU) heeft per 31 december 2015 
een collectie van 2534 unieke politiepetten bij-
eengebracht. De verzameling hoofddeksels is 
geteld en bevestigd in Hennigsdorf, Duitsland.

Tomb Raider-memorabilia
Rodrigo Martín Santos uit Spanje had per 26 sep-
tember 2016 3050 afzonderlijke Tomb Raider- 
items verzameld in Madrid, Spanje.

Snoepwikkels
Per 23 december 2015 telde de grootste verza-
meling snoepwikkels 5065 items. De collectie is 
eigendom van Milan Lukich Valdivia uit Tacna, 
Peru. Hij was er zo’n 32 jaar geleden aan begon-
nen.

Krokodillenitems
Per 2 september 2015 had Andrew Gray (GB) 6739 
objecten met een krokodillenthema vergaard in 
Burton Latimer, Northamptonshire, GB.

Spionage-items
Schrijver en historicus van militaire inlichtin-
gendiensten H. Keith Melton (VS) bezit meer 
dan 7000 spionageobjecten, waaronder 
camera’s, dingen om weer andere dingen in te 

verbergen en verscheidene andere items waar 
spionnen zich van bedienen. De collectie 

is zo geheim dat we de locatie 
ervan niet kunnen onthullen!

WOMBLES-MEMORABILIA 
Gill Seyfang (GB) heeft per 7 augustus 2016 1703 

verschillende Wombles-items verzameld, zoals 
geverifieerd in Norwich, Norfolk, GB. Gill is met 
name gesteld op haar originele Womble-toi-
letartikelensets uit de jaren 70 met speciale 

zeepjes, badschuim en talkpoeder, die meer 
dan 40 jaar intact zijn gebleven.

V: De Amerikaanse acteur 
Nicolas Cage is een fervent 
verzamelaar van...?

A: Strips. Hij zou $1 miljoen aan strip-
boeken hebben uitgegeven op de Ama-
zing Las Vegas Comic Con van 2016.

SNEEUWBOLLEN
Wendy Suen (CAN/CHN, geb. HKG) heeft 
4059 verschillende sneeuwbollen verza-
meld, zoals geverifieerd op 27 november 
2016 in Shanghai, China. Ze begon aan haar 
collectie in 2000. Dit is de tweede keer dat 
ze haar eigen record heeft verbeterd sinds 
ze dat voor het eerst vestigde met 904 
sneeuwbollen in 2005.
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2. Menselijke 
tanden: 2.000.744 
– broeder Giovanni 
Battista Orsenigo 
(ITA)

1. Lucifers-
boekjes: 3.159.119 
– Ed Brassard 
(VS)

3. Boeken: 
1.500.000 – 
John Q. Benham 
(VS)

4. Lucifer-
doosjes: 1.054.221 
– Steven Smith 
(GB)

5. Bieretiketten: 
548.567 – Hendrik 
Thomann (DEU)

6. Buttons: 
439.900 – Dalton 
Stevens (VS)

7. Krasloten: 
319.011 – Darren 
Haake (AUS)

8. Balpennen: 
285.150 – Angelika 
Unverhau (DEU)

9. Sigarenbandjes: 
211.104 – Alfred 
Manthe (DEU)

10. Buskaartjes: 
200.000 – Ladislav 
Šejnoha (CZE)

11. Ringen van 
wedstrijdduiven: 
164.023 – Chris-
tian Hennek (DEU)

12. Treinkaartjes: 
163.235 – Frank 
Helker (DEU)

13. Bierviltjes: 
152.860 –  
Leo  
Pisker (AUT)

14=. Goochel-
spullen: 150.000 – 
David Copperfield 
(VS)

14=. Papieren en 
plastic zakjes: 
150.000 – Heinz 
Schmidt-Bachem 
(DEU)

16. Sigaretten-
pakjes: 143.027 – 
Claudio Rebecchi 
(ITA)

17. Servetten: 
125.866 – Martina 
Schellenberg 
(DEU)

18. Nachtclub-
folders: 113.012 
– Marco Brusadelli 
(ITA)

19. Klavertjes-
vieren: 111.060 
– Edward Martin 
sr. (VS)

20. Boekenleg-
gers: 103.009 
– Frank Divendal 
(NLD)

The Wom-
bles, voor het 

eerst op tv in 1973, 

was een Brits kinderpro-

gramma dat pleitte voor 

het recyclen van spullen. 

Gill begreep de boodschap: 

ze is nu een milieuwe-

tenschapper die werkt 

aan duurzaam 
leven.

MONOPOLYSPELLEN
Zoals te zien was in het BBC-programma The One Show, bezat 
Neil Scallan (GB) per 27 juli 2016 1677 verschillende monopoly- 
bordspellen. Alle zijn officieel uitgebrachte spellen die nooit uit de 
verpakking zijn gehaald. Neil verdeelt de opslag van zijn verzame-
ling over Hayes in Middlesex en Crawley in West Sussex, GB.

 Wendy’s eerste 
sneeuwbol, een 

geschenk van haar man, 
heeft aan de buitenkant 

een grijze kat en een 
muis vanbinnen.

GROOTSTE VERZAMELINGEN 
ALLER TIJDEN



Hoogste jaarinkomen voor een 
 schrijver (heden)
Volgens Forbes kon thrillerschrijver James Pat
terson (VS) tussen juni 2015 en juni 2016 $95 mln. 
(€ 87,4 mln.) bijschrijven.

Bestverkopende roman
Door een gebrek aan harde cijfers is het moeilijk te 
verifiëren van welke roman de meeste exemplaren 
zijn verkocht. Van A Tale of Two Cities (1859) van 
Charles Dickens (GB) zouden meer dan 200 mil
joen exemplaren verkocht zijn. Van Don Quichot, 
van Miguel de Cervantes Saavedra (ESP), gepubli
ceerd in twee delen (1605 en 1615), wordt beweerd 
dat er meer dan 500 miljoen exemplaren zijn 
verkocht, maar de verkoopaantallen van dit werk 
kunnen niet worden bevestigd.

Eerste detectiveroman
Volgens de British Library is het eerste voorbeeld 
van het detectivegenre The Notting Hill Mystery 
van Charles Felix (GB), in afleveringen verschenen 
in het blad Once a Week in 1862–1863.

De eerste schrijfster die zich specialiseerde 
in misdaadfictie zou Mary Fortune (AUS) zijn 
geweest, die meer dan 500 detectiveverhalen 
heeft geschreven. Haar eerste verhaal, ‘The Dead 
Witness’, verscheen 20 januari 1866 in de Austra-
lian Journal op.

Van de 78 misdaadromans van Agatha Christie 
(GB) zijn naar schatting 2 miljard exemplaren 
verkocht in 44 talen, wat van haar de bestverko-
pende fictieschrijver maakt.

Eerste audioboek
In november 2016 werd in Canada het eerste 
volledige audioboek uit 1935 gevonden. Op de 4 
schellak-lp’s staat de tekst van Joseph Conrads 
roman Typhoon uit 1902. Het was opgenomen 
door het Royal National Institute of Blind People 
en werd herontdekt door Matthew Rubery van 
Queen Mary University in Londen, GB. 

Duurste typemachine
In 1952 bestelde Ian Fleming (GB) een vergulde 
typemachine na voltooiing van Casino Royale, 
zijn eerste roman en het debuut van geheim
agent James Bond. De machine werd op 5 mei 

1995 bij Christie’s in Londen verkocht voor 
£55.750 (€ 64.582).

Waardevolste schenking zeldzame boeken
In februari 2015 maakte Princeton Univer

sity, New Jersey, VS, bekend dat het 
een boekencollectie had gekregen 

met een waarde van $300 mln. 

Boeken
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BESTVERKOPENDE 
TONEELSCRIPT
Van het op 31 juli 2016 gepu
bliceerde script (samen
vallend met de officiële 
première van het toneelstuk) 
voor Harry Potter and the 
Cursed Child waren volgens 
Nielsen BookScan per 6 
augustus 2016 wereldwijd 
3.866.156 exemplaren ver
kocht. Het stuk van J. K. 
Rowling (GB) speelt zich 
grotendeels af in 2020 en 
draait om de nu volwassen 
tovenaar Harry Potter en zijn 
zoon, Albus Severus Potter.

DUURSTE GEDRUKTE 
BOEK
In 1640 drukten de bewoners 
van de Massachusetts Bay 
Colony 1700 exemplaren 
van het Bay Psalm Book, 
het eerste gedrukte boek 
in Brits Noord-Amerika. Op 
26 november 2013 kocht de 
Amerikaanse zakenman David 
Rubenstein een van de 11 nog 
bestaande exemplaren voor 
$14,16 mln. (€ 13 mln.) op een 
veiling bij Sotheby’s in New 
York, met de uitdrukkelijke 
bedoeling om het uit te lenen 
aan bibliotheken.

HOOGSTE JAAR-
INKOMEN VOOR EEN 
KINDERBOEKEN-
SCHRIJVER (HEDEN)
Diary of a Wimpy 
Kid, dat in 2004 voor 
het eerst verscheen 
op de educatieve 
website FunBrain, is 
uitgegroeid tot een 
mondiale franchise 
met 11 afleveringen 
en 3 speelfilms. Vol
gens Forbes hielp de 
reeks schrijver en 
illustrator Jeff Kinney 
(VS) tussen juni 2015 
en juni 2016 aan een 
geschatte opbrengst 
van $19,5 mln 
(€ 18 mln.). De geta
lenteerde Kinney 
is tevens gameont
werper, acteur, film-
regisseur, producer en 
striptekenaar. 

(€ 276 mln.). De door de Amerikaanse filantroop 
William H. Scheide samengestelde verzameling 
bevat Shakespeare-folio’s, de originele druk van 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
en gesigneerde muziekmanuscripten van Bach, 
Beethoven en Mozart.

Duurste boekillustratie op een veiling
Op 17 juli 2008 werd The Rabbits’ Christmas Party, 
een aquarel van Beatrix Potter uit de jaren 90 van 
de 19e eeuw en eigendom van haar broer Bertram, 
gekocht door een anonieme Britse verzamelaar 
voor £289.250 (€ 335.203).

Grootste signeersessie
Vickrant Mahajan (IND) signeerde op 30 janu
ari 2016 6904 exemplaren van zijn boek Yes Thank 
You Universe tijdens één signeersessie in Jammu, 
India.

Grootse archief van fanfictie
De in oktober 1998 gelanceerde website Fan
Fiction.net verzamelt door fans geschreven 
verhalen op basis van bestaande boeken, tv-pro
gramma’s, films en strips. De site heeft meer dan 
2 miljoen gebruikers en 8 miljoen gepubliceerde 
pagina’s, met verhalen in meer dan 30 talen. Tot 
de populaire secties behoren Harry Potter (meer 
dan 650.000 verhalen) en de mangareeks Naruto 
(meer dan 300.000).

Meest te late bibliotheekboek
In 1956 retourneerde prof. John Plumb (GB) een 
boek over de aartsbisschop van Bremen dat in 
1667–1668 (dus 288 jaar eerder) was uitgeleend 
door Sidney Sussex College, Cambridge, GB. De 
professor hoefde gelukkig geen boete te betalen.

Toen Emily CanellosSimms (VS) de gedich
tenbundel Days and Deeds terugbracht naar 
de Kewanee Public Library in Illinois, VS, 47 jaar 
nadat haar moeder het boek in april 1955 had 
geleend, moest ze een boete betalen van $345,14 
(€ 317,33), de grootste uitleenboete ooit 
betaald. Het bedrag kwam neer op 2 cent voor 
elke dag dat het boek te laat was.

Voormalig Amerikaans president George Bush sr. verdiende minder 
met zijn memoires dan zijn hond Millie met haar ‘autobiografie’.

EERSTE IN HET ENGELS GEDRUKTE BOEK
The Recuyell of the Historyes of Troye is een Engelse vertaling 
door William Caxton (GB) van een Frans werk uit 1474, wat een 
zeldzaamheid was in een tijd toen de meeste boeken in het 
Latijn werden geschreven. Het werk, voorheen eigendom van 
de Duke of Northumberland (GB), werd op 15 juli 2014 bij Sothe
by’s in Londen geveild voor £1.082.500 (€ 1.252.578).

Grootste boek:

5 x 8,06 m  
(breedte x hoogte als 
het dichtgeslagen is)

Langste tijd om een GWR-boek 
op een vinger te laten draaien:

44 min 20 sec
door Himanshu Gupta (IND) 

op 17 april 2016

Meeste boeken omgegooid als 
dominostenen:

10.200
door Sinners Domino Entertain

ment (DEU), 14 oktober 2015

166

62
Hoogste stapel boeken  

op hoofd:

(gewicht: 98,4 kg) door John 
Evans (GB) op 9 december 1998

167

Grootste boekenpiramide:

70.247
door Perak State Public Library 
Corporation & Imagika Sdn Bhd 

(beide MYS) op 26 december 2015

EERSTE BOEK MET 
KAARTGRAVUREN
Het vroegste boek met 
gegraveerde kaarten in 
plaats van houtsneden 
werd gemaakt in 1477 in 
Bologna, Italië. Het was een 
middeleeuwse vertaling 
door Giacomo d’Angelo da 
Scarperia (ITA) van Cos-
mographia, een atlas en 
verhandeling over carto
grafie die rond het jaar 150 
was samengesteld door de 
Grieks-Egyptische schrijver 
Ptolemaeus. Da Scarperia’s 
boek bevat 26 kopergra
vuren en geldt ook als het 
eerste boek met kaarten 
van een bekende kunste
naar, Taddeo Crivelli (ITA). 
Voorheen was aangenomen 
dat de Scarperia-vertaling 
in 1482 was gepubliceerd, 
totdat dit door in Bologna 
gevonden documenten 
werd ontkracht.

x1 = 5 boeken

EERSTE FANFICTIE
Fanfictie biedt kenners van 
bepaalde boeken en tv-se
ries de kans om hun eigen 
verhalen te publiceren rond 
hun favoriete personages. 
De oorsprong van het genre 
ligt in de debuuteditie 
van het Star Trekfanzine 
Spockanalia, in 1967 gepro
duceerd in de VS door Devra 
Langsam en Sherna Comer
ford (beiden VS). De beden
ker van Star Trek, Gene Rod
denberry (VS), schreef op 
24 april 1968 een brief aan 
de schrijvers van het fan
zine, waarin hij Spockanalia 
verklaarde tot ‘verplichte 
lectuur [voor] elke nieuwe 
schrijver, en iedereen die 
besluiten neemt over pro
grammabeleid’.

DUURSTE BOEK
De Codex Leicester is een verzameling geschreven observaties, overpeinzingen, 
theorieën en illustraties van de Italiaanse renaissancekunstenaar Leonardo da 
Vinci. Hij begon rond 1508 aan het handgeschreven geschrift, aanvankelijk op 
afzonderlijke vellen die vervolgens zijn gebonden. In 1994 werd het gekocht door 
Bill Gates (VS), medeoprichter van Microsoft, voor $30.802.500 (€ 28.256.325), 
het hoogste bedrag dat ooit voor een boek is betaald.

GROOTSTE BIBLIOTHEEK
De Library of Congress in Washington, DC, VS, 
huisvest meer dan 162 miljoen items verspreid 
over ca. 1348 km boekenplank. De collecties 
omvatten meer dan 38 miljoen boeken en ander 
gedrukt materiaal, 3,6 miljoen audio-opnamen, 
14 miljoen foto’s, 5,5 miljoen kaarten, 7,1 miljoen 
vellen bladmuziek en 70 miljoen manuscripten.

Washington, DC, biedt ook onderdak aan 
de grootste bibliotheek van wetboeken. Er 
bevinden zich meer dan 2,9 miljoen banden in de 
Law Library van het Amerikaanse Congres, samen 
met buitenlandse staatsbladen.

De in 1800 

opgerichte Library 

of Congress (VS) is 

twee keer door brand 

geteisterd. In 1814 werd 

hij in brand gestoken door 

Britse strijdkrachten, en op 

24 december 1851 ging 2⁄3 

van de 55.000 banden 

door brand verloren.

V: Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werkte Roald 
Dahl bij MI6 met iemand die 
ook een beroemd schrijver 
zou worden. Wie was dat?

A: Ian Fleming
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Records worden gevestigd om te worden 
verbroken. Inderdaad, dit is een van de 
sleutelcriteria voor een recordcategorie. 
Mocht je een record willen vestigen, vertel 
ons er dan over door een recordclaim te 
doen. Neem altijd contact met ons op voor 
je een recordpoging doet.

Controleer www.guinnessworldrecords.
com regelmatig voor actueel nieuws 
over records en videobeelden van 
recordpogingen. Je kunt je ook aanmelden 
voor en deelnemen aan de online GWR-
community

Duurzaamheid 
Het papier voor deze editie is 
geproduceerd door UPM Plattling, 
Duitsland. De productiefaciliteit heeft 
Forest Certification en haar bedrijven 
hebben zowel ISO14001-gecertificeerde 
milieu systemen als EMAS-certificatie om 
duurzame productie te waarborgen.

UPM Papers zijn echte Biofore-producten, 
geproduceerd van herwinbare en 
recyclebare materialen. 

Guinness World Records Limited heeft 
een zeer grondig systeem voor erkenning 
van records. Hoewel de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, kan de 
uitgever geen verantwoordelijkheid op 
zich nemen voor eventuele fouten in deze 
uitgave. Feedback van onze lezers is altijd 
welkom.

In de Nederlandstalige editie van 
deze uitgave wordt zo veel mogelijk 
gebruikgemaakt van het metrieke stelsel. 
Bedragen zijn waar mogelijk vermeld 
in euro’s. In sommige gevallen worden 
bedragen in dollars of andere lokale 
munteenheden vermeld. Als bij een 
record een datum wordt genoemd, dan 
is het bedrag berekend naar de waarde 
van het geld op dat moment. Wanneer 
alleen het jaartal bekend is, wordt de 
wisselkoers berekend met als uitgangspunt 
31 december van dat jaar.

Win eerst deskundig advies in alvorens een 
een record te breken of een nieuw record te 
vestigen. Alle recordpogingen geschieden 
volledig op eigen risico. Guinness World 
Records Limited en de uitgever hebben 
complete zeggenschap over het al dan 
niet publiceren van een record. Als houder 
van een Guinness World Record ben je niet 
verzekerd van een vermelding in dit boek.
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