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Joop Oosterbaan (1928-2008)
Op 21 juni j.l. overleed op 80 jarige leeftijd onze vriend en mentor Joan C.
Oosterbaan, aan de meesten uwer beter bekend onder zijn roepnaam Joop.
Wij denken met dankbaarheid terug aan de passie die hij als verzamelaar
uitstraalde en aan de warmte waarmee hij mede-geïnteresseerden ontving in
zijn huisje in Bilthoven, aan zijn frequente, altijd boeiende telefoongesprekken
en aan de grote betekenis die hij heeft gehad voor het tot elkaar brengen van
de Karl May liefhebbers en verzamelaars. Bovendien gaf hij met Een ketting
van boeken en zijn verdere boeken, deels samen met Frits Roest, de aanzet
tot een systematische inventarisatie van het in het Nederlands vertaalde werk
van May, die nog steeds doorgaat en intussen tot andere 19e eeuwse
avonturenromanschrijvers wordt uitgebreid.
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De crematieplechtigheid, die plaatsvond op vrijdag 27 juni werd door heel wat
Karl May liefhebbers bijgewoond. Na afloop was er een informeel samenzijn in
het huis van Joops dochter en schoonzoon in Bilthoven.
Helaas heeft Joop de uitgave van zijn vijfde boek, samen met Frits Roest,
over zijn favoriete colportageromans, niet meer mogen meemaken. Het is de
wens van de familie dat dit boek, dat al geruime tijd bij de drukker ligt, alsnog
uitkomt. De titel van dit boek luidt: Lezen leren. Colportageromans, De vijf
van Karl May oftewel Vrijwel vergeten verhalen en hun bekroning.
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De collectie Joan C. Oosterbaan
Volgens de wens van Joop is het Nederlandstalige deel van zijn collectie onder
de naam Collectie Joan C. Oosterbaan als één geheel ondergebracht in de
Koninklijke Bibliotheek. Hier kunnen de boeken worden ingezien, maar niet
uitgeleend. Het relevante persbericht van de Koninklijke Bibliotheek volgt
hierna.

Persbericht – Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de nationale bibliotheek van
Nederland, is onlangs verrijkt met een prachtige en zeer omvangrijke collectie
Nederlandstalige uitgaven van Karl May (1842-1912). Het is een legaat van
Joan C. Oosterbaan, die enkele maanden na zijn 80e verjaardag op 21 juni
2008 overleed.
Schenker
Joan C. Oosterbaan las in zijn jeugd De schat in het Zilvermeer. Hij richtte
daarna zijn aandacht en verzamelaarswoede op alles van Karl May wat hij te
pakken kon krijgen. Hij bouwde zodoende een indrukwekkende verzameling
op. Hij ging ook op zoek naar aanvullende informatie over de verschillende
series en uitgeversreeksen, zocht naar de oorspronkelijke Duitse teksten en
legde zijn bevindingen vast in een aantal boeken. Ook zocht hij contact met
andere belangstellenden en verzamelaars en stond zo aan de basis van de in
2006 opgerichte Karl May Vereniging.
Karl May
De Duitser Karl May leidde een merkwaardig leven – maar heel anders dan de
meesten denken. Nadat hij in vrijwel elk opzicht was mislukt en zelfs
meermalen in de gevangenis had gezeten, begon hij een carrière als schrijver
van avonturenverhalen. May werd een zeer vermogend man door het grote
succes van zijn boeken, die hij aanvankelijk schreef zonder zijn geboorteland
te verlaten. Zijn boeken vol indianen en arabieren sproten voort uit zijn
fantasie. J.C. Oosterbaan was van mening dat zijn werk in Nederland niet naar
waarde werd geschat en op verkeerde grondslagen in de ban werd gedaan.
Hij heeft zich er voor ingezet dit beeld te veranderen en een vijftal publicaties
gewijd aan Karl May en zijn boeken.
Cultuurbezit
De Collectie Joan C. Oosterbaan omvat ongeveer 600 banden, en is de meest
complete verzameling Nederlandstalige uitgaven die ooit bijeen is gebracht.
De schenking is niet alleen van belang voor geïnteresseerden in het werk van
Karl May, maar ook voor onderzoekers van de Nederlandse boekgeschiedenis
in het algemeen. Want deze collectie biedt een rijk overzicht van de praktijk
van het uitgeven in Nederland en België in de loop van de twintigste eeuw.
KB
De verwerving van de Oosterbaan-collectie betekent een verdubbeling van het
reeds aanwezige bezit aan Karl May-boeken. Het materiaal wordt beheerd als
onderdeel van de collectie kinderboeken. De boeken worden niet uitgeleend,
maar aan geïnteresseerden ter inzage gegeven. De KB streeft ernaar de Karl
May-boeken van J.C. Oosterbaan binnen afzienbare tijd te beschrijven.
Zie op http://www.kb.nl ook het Dossier Karl May. Meer informatie bij
Jeannette Kok, mail: Jeannette.kok@kb.nl of tel.: 070 3140215

Nieuw boek: Vergeten avontuur
De Karl May Vereniging geeft in eigen beheer een nieuw boek uit getiteld:
Vergeten avontuur, geïllustreerd overzicht van de in onze taal vertaalde
negentiende-eeuwse avonturenromans. Auteurs zijn Frits Roest en Chris Feij.
Dit is een op A4 formaat uitgevoerd, groot, volledig in kleur geïllustreerd
overzicht van het in Nederland uitgegeven werk van 115 auteurs. 258
bladzijden. Voor alle informatie kunt u terecht bij Frits Roest, mail:
Frits.roest@hccnet.nl, tel. 0318 418875. In september volgt deel 2 getiteld:
Schrijvers van vergeten avontuur, waarin (veel) meer aandacht voor de
schrijvers, uitvoerige tabellen en overzichten behorend bij Vergeten avontuur.
U kunt bestellen door voor deel 1 € 52,64 en voor deel 2 € 10,- (incl. verzending)
over te maken op postgiro rekening 2816394 t.n.v. F.C. Roest te Bennekom.

Ons tijdschrift De Witte Bison 4
Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor het vierde nummer van De
witte bison. De reeks achtergrondartikelen over Karl May kenners en
verzamelaars wordt voortgezet met een uitgebreid portret van Jacobus Heijink
(1906-1997). Van Jan Aarts kunt u het tweede artikel over Gomarius Mes en
Karl May tegemoet zien. De rest blijft nog even een verrassing.

Het Indonesische Karl May Genootschap
U herinnert zich wellicht ons artikel over de Paguyuban Karl May Indonesia in
De Witte Bison 3. Wij ontvingen thans bericht uit Jakarta dat men in
februari/maart 2008 een tentoonstelling organiseerde, waar ook o.a.
Nederlandse Karl May uitgaven, de boeken van Oosterbaan/Roest en ons
tijdschrift waren uitgestald. Voor een impressie hiervan (in het Indonesisch),
zie: http://www.youtube.com/watch?v=II0rKnJwmdA.

Onze najaarsbijeenkomst
Op 8 november 2008 zal onze najaarsbijeenkomst plaatsvinden. Noteert u
dit alvast in uw agenda? Dit zal een belangrijke bijeenkomst worden, omdat
wij stappen gaan zetten om de vereniging notarieel te laten vastleggen.
Onderwerp van de quiz van november 2008 zal zijn het boek De
slavenkaravaan. Een leuke gelegenheid om dit boek te (her)lezen!

Deelname aan beurzen 2008

De Karl May Vereniging neemt dit jaar ook deel aan de Haarlemse
Boekenmarkt en wel op 9 augustus. Mocht u zin hebben om te helpen onze
kraam te bemannen/~vrouwen, dan graag! Anders zien we u wellicht als
passant even bij onze kraam langskomen.

Verenigingsartikelen

T-shirt: € 13,50; mok: € 10,-; muismat: € 10,- ; Losse nummers van De
Witte Bison à € 7,50; in kleur € 17,50 ; Boeken van Oosterbaan en Roest €
20,- ; Compendia (eerste druk) € 5,-; Karl May Compleet, 1950-2007 € 13,50
De Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2007 € 20,- (niet-leden € 25,-).

