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Karl May Symposium 16 maart 2012

Honderd jaar geleden stierf Karl May: de schepper van Winnetou, Old
Shatterhand, Kara Ben Nemsi en andere onvergetelijke figuren uit de
wereldliteratuur. Generaties lang heeft Karl May wereldwijd honderden
miljoenen lezers geboeid. Op vrijdagmiddag 16 maart 2012 wordt deze in ons
land meest gelezen Duitse schrijver aller tijden geëerd en opnieuw onder de
aandacht gebracht tijdens een symposium in de aula van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. Inleiders en medewerkenden zijn onder meer: oud-
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ronald Plasterk, prof. dr.
Jaap Van Marle, prof. dr. Arjo Klamer, collectiespecialist Arno Kuiper, classicus
Gerard Koolschijn en journaliste Anneke van Ammelrooy. Tijdens het
symposium wordt de nieuwe bibliografie van Frits Roest gepresenteerd en
worden voorstellen gedaan voor cultuurhistorisch onderzoek naar deze
belangrijke schrijver. In vitrines laat de Koninklijke Bibliotheek prachtige in
Nederland verschenen uitgaven van zijn werken zien.
Karl May werd tot diep in de tweede helft van de twintigste eeuw gelezen. De
babyboomergeneratie groeide met hem op en herleest zijn boeken veelal om
meer dan nostalgische redenen.

Programma van Karl May Symposium
Vrijdagmiddag 16 maart 2012 13.30 uur - 18.00 uur

Aula Koninklijke Bibliotheek Den Haag

13.30 Ontvangst

14.00 Welkom: Dagvoorzitter Gabriele de Koning – Voorzitter Duitse
Bibliotheek Den Haag

14.05 Opening en aanbieding nieuwe bibliografie aan Ronald Plasterk:
Frits Roest - Voorzitter Karl May Vereniging

14.15 Multiculturele kleur in Haags portiek: Winnetou en Kara Ben Nemsi
anno1968: Ronald Plasterk – oud-minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen

14.30 Winnetou’s testament. De Karl May-collectie in de Koninklijke
Bibliotheek: Arno Kuipers - Koninklijke Bibliotheek

14.45 Het unieke karakter van Karl May's oeuvre nader belicht:
Jaap van Marle - Hoogleraar Cultuurwetenschappen Open Universiteit

15.15 Intermezzo en koffie/theepauze - Tineke (zang) en Jan Willem van der
Jagt (piano) brengen een liedcompositie van Karl May ten gehore

15.45Paneldiscussie onder leiding van Anneke van Ammelrooy - Journaliste
Archetype en wereldbeeld: Arjo Klamer - Hoogleraar Erasmus
Universiteit
De onontdekte held: Gerard Koolschijn - Classicus
Wie was de echte Karl May?: Gregor Seferens - Vertaler

16.45Sluiting door de dagvoorzitter
Drankjes en hapjes
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Toelichting bij het programma

Het karakter van het symposium is informeel. Een viering ter ere van de in
maart 1912 overleden schrijver. Maar er is ook een duidelijk doel: een aanzet
geven tot cultuurhistorisch onderzoek. In de wandelgangen valt de tijdelijke
tentoonstelling Karl May in boeken en prenten te bewonderen in vitrines van
de Koninklijke Bibliotheek. Elke bezoeker kan na afloop een exemplaar van de
bibliografie tegen gereduceerd tarief aanschaffen, ontvangt een mooie poster,
en een exemplaar van het verenigingsblad de Witte Bison. Er is een stand van
de Karl May Vereniging en mogelijk van andere partners en sponsoren.

Aanmelding voor het Symposium 2012

Vooraanmelding wordt op prijs gesteld en kan eenvoudigweg door een
mailtje te sturen naar frits.roest@gmail.com.

Wij ontvangen uw definitieve aanmelding graag vóór 1 januari door
overmaking van € 10,- per persoon op banknummer 1139.35.501 van de
penningmeester van de Karl May Vereniging onder vermelding van
‘Symposium’ en uw naam, huis- of e-mailadres. U krijgt dan het definitieve
programma met toegangsbewijs en andere gegevens toegezonden.

Voor deze prijs krijgt men toegang, koffie/thee in de pauze, na afloop een
glaasje wijn en een hapje, plus de gelegenheid om een exemplaar van de
bibliografie tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.
Deelname is niet alleen voorbehouden aan leden van onze Vereniging of van
de Duitse bibliotheek! Als u familie, vrienden of bekenden wilt meenemen,
dan kan dat uiteraard! Leden van andere literaire verenigingen of
genootschappen zijn eveneens van harte welkom. Mocht de capaciteit van de
zaal in zicht komen (180-200), pas dan zal de volgorde van definitieve
aanmelding belangrijk kunnen worden.

Lezing in de Duitse bibliotheek, 2012

Duitse Bibliotheek - Lezing Karl May Biograaf Helmut Schmiedt

De Duitse Bibliotheek heeft Prof. Dr. Helmut Schmiedt van de Universiteit van
Koblenz uitgenodigd in voorjaar of zomer van 2012 een lezing te verzorgen
over zijn biografie van Karl May, welke in 2012 zal verschijnen. Schmiedt
staat in Duitsland bekend als de grote Karl May kenner die veel spraak-
makende publicaties op zijn naam heeft staan over 'Unterhaltungsliteratur' in
het algemeen en Karl May in het bijzonder. Schmiedt ziet ook in de zoge-
naamde 'Trivialliteratur' een waardevol onderzoeksveld.
-
De Duitse Bibliotheek richt zich op Nederlanders met interesse in de Duitse
taal en cultuur en organiseert lezingen, filmavonden en culturele bijeen-
komsten. Ook in Nederland woonachtige Duitstaligen bezoeken de
evenementen van deze kleine maar actieve bibliotheek. www.deutschebib.nl.
Gabriele de Koning, Witte de Withstraat 31, 2518 CP Den Haag,Tel 070 355
97 62

Contributie Karl May Vereniging 2012
Wilt u er aan denken uw contributie voor 2012 ad € 15,- over te maken aan
onze penningmeester? U vindt het rekeningnummer elders in deze
Nieuwsbrief.



Ons Evenementenfonds 2012
Al eerder deed onze penningmeester in deze Nieuwsbrief een beroep op onze
leden om, gezien de nog niet sluitende begroting voor 2012, een bijdrage te
willen storten in ons evenementenfonds 2012. Dank zij de gulle gaven van
een dertigtal van onze leden zijn wij intussen een stuk verder, maar we zijn er
nog niet helemaal. Denk bijvoorbeeld aan de eerste Nederlandstalige Karl May
bibliografie, die volledig in kleur zal worden uitgevoerd. Mocht u alsnog willen
bijdragen, dan uiteraard graag, o.v.v. ‘Fonds 2012’.

Nieuwe uitgave
Stripwinkel De Boekenhalte verzorgde, samen met uitgeverij Arboris, een
luxe, opnieuw vertaalde en geletterde heruitgave van 9 van de 19
Winnetoustripverhalen, die in 1964 bij Metropolis het licht zagen. Deze
verschenen in twee hardcover albums met om en om twee pagina’s fullcolour
en twee pagina’s met steunkleur. Zolang de voorraad strekt zijn ze
verkrijgbaar bij onze penningmeester, samen, inclusief portokosten, voor
€ 55,-

Onze Duitslandreis

Tijdens onze recente Karl May dag kwam onze voorgenomen reis naar
belangrijke plaatsen rond Karl May in Saksen, inclusief een bezoek aan een
Karl May opvoering in het openluchttheater Felsenbühne Rathen, weer aan de
orde. De afspraak is dat uw bestuur een aantal opties uitwerkt waaruit
gekozen kan worden. Zo mogelijk zal deze reis nog vóór de zomervakantie
2012 plaatsvinden.
Ons bereikten al een aantal voorlopige opgaven. Hoe meer deelnemers hoe
meer vreugd en hoe lager de kosten. Ook hier geldt weer, zoals bij al onze
evenementen, dat aanhang van harte welkom is!
Zou u graag meegaan, maar kunt u zich nog niet definitief vastleggen omdat
nog niet bekend is wanneer, hoe en hoeveel, geef u dan onder voorbehoud op
bij onze secretaris!

Datum van eerste Karl May dag 2012

Onze eerste Karl May dag van 2012 zal gehouden worden op 12 mei, in de
‘Open Hof’ te Amersfoort. Onze boekenmarkt zal ditmaal niet samen worden
georganiseerd met de Lord Lister Klub.


