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Nummer 12
Beste leden,

Nieuw boek Oosterbaan/Roest
Zoals u weet heeft Joop Oosterbaan met zijn boeken indirect aan de wieg
gestaan van onze Vereniging.
Zijn twee dochters hebben besloten het vijfde boek, getiteld “Lezen leren:
Colportageromans: De vijf van Karl May oftewel Vrijwel vergeten verhalen en
hun bekroning” postuum in beperkte oplage uit te geven en, als eerbetoon en
blijvende herinnering aan hun vader, een exemplaar van dit boek te
schenken aan ieder lid van de Karl May Vereniging.
De boeken zijn gedrukt en door ons in ontvangst genomen. Uw voorzitter
heeft de familie hiervoor onze dank overgebracht.

Bestel uw gratis exemplaar!
Hoe kunt u uw exemplaar krijgen? Dit kan voorlopig alleen per post, door
overmaking van € 5,- voor verpakkings- en verzendkosten op bankrekening
nummer 1139.35.501 t.n.v. De Karl May Vereniging. Zodra uw betaling (en
eventueel uw contributie over 2009!) door de penningmeester ontvangen is,
wordt uw exemplaar verzonden.

De Nederlandstalige Karl May uitgaven 2009
Zoals recentelijk al door Jan Kool bekend gemaakt, is op dit moment tevens
beschikbaar het gloednieuwe overzicht van De Nederlandstalige Karl May
uitgaven 1882-2009. Dit is de volledig bijgewerkte catalogus in kleur, waarin
weer alle nieuwe vondsten zijn verwerkt. Mocht u uw exemplaar nog niet
hebben besteld, dan kan dat alsnog door overmaking van € 26,76 (voor
leden), inclusief portokosten.

Eerstvolgende KM dag: 7 november 2009
U hebt toch wel genoteerd dat onze eerstvolgende Karl May dag zal
plaatsvinden op 7 november 2009? Het programma zal later worden bekend
gemaakt. Mocht u vergeten zijn over welk boek de quiz zal gaan? Dat is De
Zonen der Mimbrenjo’s (Becht, 1e-3e editie). Dit is dan meteen onze leestip
voor deze zomer!

Bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek
Zoals besproken tijdens onze Algemene Ledenvergadering zal op een vrijdag
in eind oktober een bezoek worden geregeld aan de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag. Dezer dagen worden datum en programma door uw voorzitter
besproken met Conservator Kinderboeken mw. Jeannette Kok.
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Voorbereidingen voor De Witte Bison 6
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor het volgende nummer van De
Witte Bison. Leden die een bijdrage willen leveren zijn meer dan van harte
welkom om hierover contact op te nemen met Frits Roest.

Comité 2012
Het Comité 2012 houdt zich bezig met het treffen van voorbereidingen voor
en het organiseren van evenementen rond het herdenkingsjaar 2012,
wanneer het precies een eeuw geleden is dat Karl May overleed. Peter
Baanstra heeft zitting genomen in dit Comité. Hij is goed ingevoerd in de Karl
May kringen in Duitsland en zijn inbreng tot dusverre is veelbelovend. Eén van
de voorziene activiteiten is het uitbrengen van de vertaling van een tot op
heden nooit vertaald boek van Karl May.

Kong Kheou (Het eerewoord)
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van de heruitgave
door onze Vereniging van Kong Kheou, dat in 1892 vrij bewerkt werd door
J.H. van Balen en als feuilleton verscheen in Jong Holland. Zodra er meer
nieuws is informeren wij u gaarne.

Oproep betaling contributie
Nog steeds hebben niet alle leden hun contributie betaald voor 2009. Namens
onze penningmeester doen wij een klemmend beroep op u om dit alsnog zo
spoedig mogelijk te regelen.

Onze overige publicaties
Verdere publicaties die beschikbaar zijn bij onze Vereniging:
Vergeten avontuur, geïllustreerd overzicht van de in onze taal verschenen
negentiende eeuwse avonturenromans (Frits Roest & Chris Feij, 2008), € 55,Schrijvers van Vergeten Avontuur, korte biografische notities en registers
bij Vergeten Avontuur (Frits Roest & Chris Feij, 2008), € 15,De witte bison, nummers 1-5, per stuk € 7,50
Een ketting van boeken (2e druk, 2000, J.C. Oosterbaan), € 20,Karl May’s bonanza van boeken bij Becht (2002, J.C. Oosterbaan & F.C.
Roest) € 20,Karl May-boeken zoeken in alle hoeken. De 21 zeldzaamste in Nederland
(2005, J.C. Oosterbaan), € 20,Karl May, de ‘verschreven’ schrijver. Bewerking en receptie in Nederland
(2006, J.C. Oosterbaan en F.C. Roest), € 20,plus eventuele verzendkosten.

Prijsvraag
Graag herinneren wij u tenslotte nog even aan de prijsvraag uit De Witte
Bison 5, die u aan secretaris Hans Boessenkool kunt inzenden totdat nummer
6 verschijnt.

