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In dit nummer 

GOMARIUS MES TENTOONSTELLING 
 In het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam wordt nog tot en met april 

a.s. een tentoonstelling georganiseerd over het leven en werk van Gomarius 
Mes, ingericht door en gebaseerd op het onderzoek van de onderzoeker drs. 
Jan Aarts. Het tentoongestelde materiaal bestaat uit foto’s van de 
verschillende levensfasen van Mes, door hem geschreven en uitgegeven 
schoolboekjes, gedichten en andere materialen en tevens uit door hem 
uitgegeven boeken. Onder de laatste bevindt zich een exemplaar van de ons 
reeds bekende Reisavonturen van Carl May, 1896. (zie Een Ketting van 
Boeken, blz. 235 en Boeken zoeken in alle hoeken, blz. 143). Tot op heden 
was niet bekend dat het hierin voorkomende verhaal Potomba de Ehri ook nog 
eens afzonderlijk als anoniem Karl May boek is uitgekomen bij de Erven 
Kooijmans-Mes (rond 1905), onder de titel Gered door de haaien. Dit op 
zich simpele boekje is als groot curiosum op de tentoonstelling aanwezig. 

• Gomarius Mes 
tentoonstelling 
Rotterdam 

• Uw en ons tijdschrift 
vordert! 

• Oproep voor de 
rubriek Vraag en 
Aanbod 

• Website 

• Dag van de 
Jeugdhelden  

Wij bezochten deze tentoonstelling, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen 
en ook met de bedoeling hierover te rapporteren in het nieuwe tijdschrift van 
onze vereniging, maar willen u alvast enkele foto’s niet onthouden. 

• Compendium-2 en 
mogelijke reprints 
voor 2007 

• Bijeenkomst op 12 
mei 2007 

 

 

 

 

  
Deel van de tentoonstelling; rechts Gered door de haaien.  

 
Mocht u willen gaan, wij zijn erg geïnteresseerd in uw bevindingen en 
ontvangen graag een geschreven verslagje van uw bezoek aan deze 
tentoonstelling. Of van een andere relevante activiteit. Onderzoeker Jan Aarts 
is bezig met nader onderzoek naar de Karl May publicaties van Gomarius Mes. 
Wij blijven zijn bevindingen volgen en dragen naar vermogen bij aan het 
onderzoek. In de archieven van Mes is een aantal handschriften aangetroffen 
van Karl May verhalen en ook bestaan er reclamefolders, waarop nog 
onbekende boeken worden vermeld. Wordt vervolgd! 
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Uw en ons Karl May tijdschrift vordert!! 
Sinds maanden wordt er hard gewerkt aan het eerste exemplaar van ons 
nieuwe Karl May tijdschrift, dat op 12 mei a.s. (zie hieronder) ten doop 
gehouden zal worden. Wij zijn er trots op een gevarieerde inhoud te kunnen 
bieden, waaronder rubrieken als: Verenigingsnieuws; Portretten van Karl May 
kenners en/of verzamelaars; Nieuwe vondsten; Ervaringen van verzamelaars; 
Nieuwe uitgaven; Voorlopers en tijdgenoten van Karl May; Onbekende Karl 
May illustraties; Uit het archief; Nieuws uit de Duitse tijdschriften; 
Ruilbeurs/vraag en aanbod; Prijsvraag; Curiosa en een heus Feuilleton.  

Vraag en aanbod 
In de rubriek Vraag en aanbod van het eerste nummer van ons tijdschrift is er 
plaats voor gratis korte (vierregelige) advertentietjes van onze leden. De 
grootte hiervan komt ongeveer overeen met het volgende voorbeeld: 
GEVRAAGD 19e eeuwse vertaalde avonturenboeken van Mayne Reid, Aimard, Biart, Cooper, 
Gerstäcker, Henty, Frans Hoffmann, David Ker, Marryat, Karl Müller, Pajeken, Strang enz. Frits 
Roest, 0318-418875 
Geef uw advertentie tijdig door aan Frits Roest. De sluitingsdatum voor kopij 
is 28 februari (en 31 augustus). 

Website in voorbereiding 
Wegens persoonlijke omstandigheden is onze webbouwer nog niet begonnen 
aan de website. Deze komt er wel binnenkort aan! Wij houden u op de hoogte 
van de verdere ontwikkelingen. 

Dag van de Jeugdhelden 
De Karl May Vereniging neemt deel aan de Dag van de Jeugdhelden, 
http://www.jeugdhelden.nl/. Dit evenement wordt op 22 april 2007 
gehouden in Dinxperlo. De presentatie van dhr. Van Diggelen zal hier opnieuw 
worden vertoond. Het bestuur zoekt nog één tot twee vrijwilligers om onze 
stand te bemannen en te helpen onze Vereniging uit te dragen!!! 

Compendium-2 en mogelijke reprints voor 2007 
Het tweede deel van het verzamelaarscompendium Karl May Compleet is in 
voorbereiding. Dit bestrijkt de periode 1949-heden. Van deel 1 zijn nog 
slechts enkele exemplaren over. 

In 2007 wordt gedacht aan reprints van bijvoorbeeld “Kong-Kheou (het 
eerewoord)” uit Jong Holland 1892, van “Robert Surcouf, episoden uit het 
leven van een kaperkapitein”, uitg. Katholieke Illustratie 1886 en ook van 
enkele manuscripten uit het archief van Gomarius Mes. 

Bijeenkomst op 12 mei 2007 
De eerstvolgende bijeenkomst van de Karl May Vereniging zal plaatsvinden op 
12 mei a.s., weer in de zaal van de Opstandingskerk in Amersfoort. Houdt u 
deze dag alvast vrij? Nadere details over het programma volgen. De algemene 
ledenvergadering vindt plaats in oktober/november 2007. 
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