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Extra Nummer
Beste mensen,
In totaal zullen wij, inclusief de aangemelde introducés, met 30 man
deelnemen aan de excursie van de Karl May Vereniging naar de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag.
Het definitieve programma is als volgt:
13:30-14:00 ontvangst met koffie/thee ons aangeboden door de KB
14:00-15:00 rondleiding door de KB
15:00-15:20 Introductie in de catalogi en de website van de KB door
Jeannette Kok, Conservator kinderboeken van de KB
Koffie/thee, aangeboden door de Karl May Vereniging
15:25-15:45 Inleiding: het tot stand komen van de Nederlandstalige Karl
May bibliografie door Frits Roest
15:45-16:30 Gelegenheid tot het nader bekijken van de tentoongestelde
hoogtepunten uit de collectie Oosterbaan en ook van ‘De
Verdieping van Nederland’.
Zorgt u ervoor op tijd te zijn, want als de rondleiding eenmaal begonnen is,
kunnen laatkomers niet meer hierbij aansluiten?! Binnen de KB zal door
bewegwijzering worden aangegeven waar wij moeten zijn. Uiteraard kunnen
geen jassen, tassen e.d. worden meegenomen. Hiervoor is bij de ingang een
garderobe aanwezig met kluisjes.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die richten aan frits.roest@gmail.com,
of 0318-418875. Voor hen die samen willen reizen, vindt u hieronder de
namen van de deelnemers (zie de ledenlijst op het beschermde deel van onze
website www.karl-may-vereniging.nl). Zoals eerder aangekondigd, ligt de KB
naast het Centraal Station in Den Haag en is het gemakkelijkst te bereiken via
de zijuitgang van het laatste perron (ex-perron 12, nu Randstad-rail).
Ter voorbereiding op de excursie wordt aanbevolen de website van de KB te
raadplegen: www.kb.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld ook details over ‘De
Verdieping van Nederland’.
Deelnemers:
Beskers, Boers, Boessenkool (2x), Boschker, Broekhuizen, Van Diggelen (2x), Dijkstra,
Duijndam (2x), Goedmakers, Hersevoort, Van der Jagt, Kool, Koolschijn (2x),
Leenaerts, Rengers, Roest, Van der Spek (2x), Stassen, Stoter, Verhoeven, Wenneker,
Van Wezel, Wildenburg, Jurjen Wolters, en Willem Wolters.
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Een rondleiding door de KB duurt ongeveer een uur en brengt u langs de
leeszalen, de microfilmruimte, de leeszaal Bijzondere Collecties, de
magazijnen en De Verdieping van Nederland. Met eigen ogen kunt u zien hoe
ruim 80 kilometer aan boeken en tijdschriften is opgeslagen. Tijdens de
rondleiding gaan er deuren voor u open die normaal voor bezoekers gesloten
blijven!
In De Verdieping van Nederland vertellen de Koninklijke Bibliotheek en het
Nationaal Archief het verhaal van 1000 jaar Nederlandse geschiedenis, taal en
cultuur aan de hand van topstukken uit de collecties.

Route naar Koninklijke Bibliotheek
De KB ligt vlak naast Den Haag Centraal Station (5 minuten lopen vanaf het
laatste perron, het voormalige perron 12, nu van de RandstadRail).
Wilt u met de auto komen, dan kan dat vanzelfsprekend ook. Volg de A12
richting Den Haag en neem afslag 2 (P-Centrum). Het adres voor uw
navigatiesysteem is: Prins Willem Alexanderweg 5. Houd er wel rekening mee
dat u extra tijd uittrekt voor het vinden van een parkeerplaats omdat wegens
werkzaamheden parkeren in de onmiddellijke omgeving niet mogelijk is.

