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Vandaag over drie weken, op 16 maart a.s., zal ons Karl May Symposium
plaatsvinden, gezamenlijk georganiseerd door de Karl May Vereniging, de
Duitse Bibliotheek en het Genootschap Nederland-Duitsland. Op dit moment
zijn ca. honderd deelnemers geregistreerd uit de achterban van de genoemde
organisaties, uit relaties van de KB, studenten cultuurwetenschap van de Open
Universiteit en extern geïnteresseerden.
Omdat de aanmelding van onze leden op dit moment nog wat achter blijft, wil
ik hen met name nog eens aanmoedigen om deel te nemen aan dit bijzondere
Karl May evenement (aanmelden op frits.roest@gmail.com of 0318418875). Deelnamekosten bedragen € 10,- p.p., te voldoen door overmaking
aan de Karl May Vereniging (rek.nr. 1139.35.501). Tijdens het Symposium zal
worden begonnen met de distributie van de bibliografie.

Teken in op de Karl May Bibliografie
Het verheugt de organisatoren dat Ronald Plasterk, oud minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn medewerking aan het symposium
verleent. Hij zal het eerste exemplaar van een nieuwe bibliografie, geschreven
door Frits Roest, in ontvangst nemen.
De bibliografie is uitgevoerd op royaal formaat (A4), telt 206 bladzijden en is
volledig in kleur gedrukt, met ca. 1100 illustraties van alle boeken. Naast
beschrijvingen van de talloze uitgaven uit de periode 1882-2012 bevat deze
bibliografie
veel
aanvullende
wetenswaardigheden
over
uitgevers,
vertalers/bewerkers en illustratoren, met niet eerder vertoonde afbeeldingen
uit het Schoonderbeekarchief en een hoofdstuk over de achtergronden van de
50-delige reeks Spectrumpockets.
Voor leden van de Karl May Vereniging geldt een speciale voorintekenprijs van
€ 20. Deze geldt tot de dag vóór het Symposium. Hierna wordt dit € 25. Wees
er dus op tijd bij en reserveer uw exemplaar tijdig door vooraf te betalen! U
kunt uw exemplaar afhalen tijdens het Symposium of het na afloop laten
verzenden (verpakkings- en verzendkosten zijn voor Nederland € 5, voor het
buitenland € 10). Voor alle deelnemers van het Karl May Symposium van 16
maart 2012 geldt een eenmalige introductieprijs van € 25. Niet-leden betalen
buiten het Symposium € 30.

Achtergronden en activiteiten
Inhoud van het symposium
Behalve inspirerende korte inleidingen van onder meer Ronald Plasterk en
Arno Kuipers van de Koninklijke Bibliotheek kunt u een diepgaande inleiding
vanuit cultuurhistorisch perspectief verwachten van Prof. Dr. Jaap van Marle
(Open Universiteit). Een paneldiscussie onder leiding van journaliste Anneke
van Ammelrooy met enkele eminente Karl May kenners en kritische
bewonderaars rondt het symposium af. Als intermezzo hoort u een

liedcompositie van Karl May.
Bloemlezing uit De Witte Bison

___________________
Elke deelnemer aan het symposium krijgt een exemplaar van de speciaal voor
KARL MAY
het Symposium samengestelde bloemlezing uit de eerste tien nummers van De
VERENIGING
Witte Bison.
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eBook
De Karl May Vereniging zal in 2012 een begin maken met het digitaliseren van
boeken. Leden die hierbij willen helpen zijn van harte welkom.
Studiereis
Voor najaar 2012 staat de studiereis 'In de voetsporen van Karl May' gepland
naar musea en met Karl May verbonden plaatsen in Duitsland (geboortehuis,
de gevangenis waarin Karl May jaren verbleef, zijn villa en zijn graf in
Radebeul). Ook zal de opvoering van Der Ölprinz in een openluchttheater
worden bijgewoond. U kunt zich opgeven bij het secretariaat.
Lezing nieuwe biografie
Op 5 juni verzorgt Helmut Schmiedt, hoogleraar Germanistiek in Koblenz, in
het kader van het Karl May herdenkingsjaar 2012, een lezing in de Duitse
Bibliotheek in Den Haag, aanvang 20.00 uur. (adres: Witte de Withstraat 3133). Hij publiceerde onlangs zijn nieuwe biografie, waarin tot dusver
onbekende aspecten van het werk en streven van Karl May worden belicht. Wij
willen graag weten hoeveel gasten er te verwachten zijn en vragen dus aan
degenen die deze lezing willen bijwonen dit tijdig te melden aan
ger.tielen@demin.nl.

Programma Karl May Symposium
Vrijdagmiddag 16 maart 2012 13.30 uur - 18.00 uur
Aula Koninklijke Bibliotheek Den Haag
13.30
14.00

Ontvangst
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

15.45

Paneldiscussie 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

16.45

Sluiting door de dagvoorzitter
Drankjes en hapjes

Nieuwe datum en locatie voor Karl May dag en
Algemene Ledenvergadering 2012
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de eerste Karl May dag, tevens
Algemene Ledenvergadering, worden gehouden op 5 mei 2012. Omdat de
Open Hof wordt verbouwd, zal deze dag plaatsvinden in de ons bekende
Opstandingskerk, Euterpeplein 1, te Amersfoort.

