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KARL MAY DAG, 26 NOVEMBER 2022

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor onze
najaarsbijeenkomst, die zal worden gehouden op

zaterdag 26 november a.s., op de gebruikelijke plaats:
kerkgebouw De Bron, Vogelplein 1 te Amersfoort.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – Bestuur aanwezig
09.30 – Aanvang van de interne boekenmarkt: inrichten van de

boekentafels
10.15 – Opening van de dag door onze voorzitter

Terugblik op de hectiek rond Winnetou en Karl May
10.30 – Veiling van Karl May boeken,

georganiseerd door Hans Boessenkool en Peter Nefs.
Jan Willem van der Jagt zal informatie geven over de aangeboden boeken.
Er worden eerste drukken of collecties aangeboden. Deze zullen vermeerderd
worden met willekeurige titels uit een voorraad van ca 350 boeken. Al deze
boeken komen uit de verzameling van Gerhard van Wezel en de opbrengst is
voor de Vereniging. U wordt uitgenodigd de willekeurig ontvangen boeken
onderling te ruilen, zodat er een dynamische ochtend ontstaat.

12.00 – Presentatie van Witte Bison 32 door Frits,
gevolgd door het afhalen van deze Witte Bison, tevens gelegenheid om uw
contributie voor 2023 te voldoen.

12.30 – Pauze: broodjes en soep te bestellen voor 10.30 uur
13.00 – Presentatie van de nieuwe uitgave van De Schat in het

Zilvermeer (GigaBoek)
en mogelijkheid dit boek aan te schaffen.
Onder voorbehoud: presentatie van de nieuwe stripboeken Winnetou en
Old Shatterhand (uitgeverij Boumaar)

13.30 – Boekbespreking Kara ben Nemsi
Zie ter voorbereiding de inleiding van Jan Willem en de samenvatting van Wil
op de website!
Aansluitend het voorstel voor een andere opzet met presentatie van Ton van
der Geugten.

14.30 – Afsluiting

VERVOER

Zoals eerder aangegeven, kunt u op onze website (zie hiernaast)
de link vinden naar ons Forum via de menuoptie KM Forum en
daar aangeven of u met iemand zou willen meerijden, of aanbie-
den om iemand te willen meenemen.
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DE WITTE BISON 32

Uiteraard zullen wij ervoor zorgdragen dat er op de Karl May-dag
weer een nieuw nummer van De Witte Bison beschikbaar zal zijn.
De inhoud hiervan is als volgt:

Inhoudsopgave
Redactioneel
Een korte impressie van onze bijeenkomst van 2 juli 2022
Notulen van de dertiende algemene ledenvergadering
Van het bestuur
De feestelijke opening van het Karl May depot
Overzicht van Karl May’s boeken over de Oriënt
Karl May’s Afrika!
Boekbespreking: Karl May’s Harten-	en	Helden-serie
Presentatie van Ardistan en En	vrede	op	aarde!
Samenvatting: Kara	Ben	Nemsi en Door	het	woeste	Koerdistan
De	schat	in	het	Zilvermeer Een heruitgave en hernieuwde leeservaring
Aanwinsten	voor	de	bibliografie
Ergernissen rond De	Familie	Rodriganda
Onbekende illustraties:	Winnetou-cyclus XIV
Feuilleton: Van	Moerzoek	naar	Kaïrwan (2)
Uitgaven van de Karl May Vereniging

HERDRUK DE SCHAT IN HET ZILVERMEER

De uitgeverij GigaBoek heeft, onder het imprint DE LAATSTE DER MO-
HIKANEN een herdruk uitgegeven van De Schat in het Zilvermeer,
gebaseerd op de Becht-uitgave van 1917 (derde druk), met ge-
moderniseerde tekst. Wilt u bij belangstelling nu al voorintekenen
bij Hans Boessenkool? De presentatie van dit boek is opgenomen
in het programma van de Karl May-dag van 26 november en wij
kunnen dan voldoende exemplaren meebrengen naar de bijeen-
komst. Deze paperback kost € 17,50 en met harde kaft € 27,50.
Een mooie aanwinst voor uw boekenkast!



De Karl May Vereniging heeft haar medewerking verleend bij het
aanleveren van de flaptekst, van de korte samenvatting op het
achterplat en van het boekontwerp, dat gebaseerd is op de eerste
druk van deze titel bij Van Goor in 1895.

Niet-leden, die het boek bestellen, krijgen een kosteloos gastlid-
maatschap van uw Vereniging aangeboden gedurende de eerste
zes maanden van 2023.
Zegt het voort en… vergeet u bij belangstelling niet in te tekenen?

HERDRUK BIBLIOGRAFIE

Omdat de bibliografie is uitverkocht, zullen we er een tiental van
laten herdrukken, met harde kaft en achterin toegevoegd supple-
ment.



De kosten hiervan bedragen thans € 25,- mits spoedig besteld,
omdat de prijzen per 9 november omhoog zullen gaan.

Zij die alleen het supplement willen, kunnen dat op 26 november
voor de gangbare prijs in de copyshop verkrijgen bij het bestuur.

KARL	MAY	IN	DE	LAGE	LANDEN	
Bibliografie 1881-2022
Ongewijzigde tweede druk, met 8 p. supplement 2022, harde kaft, 227p.,
€ 25,-

OVERIGE NIEUWE PUBLICATIES

Frits Roest beëindigt zijn decennialang onderzoek van jeugd- en
avonturenromans met een aantal publicaties, die door de Karl May
Vereniging worden uitgegeven en die voorlopig alleen bij hem ver-
krijgbaar zijn.
In verband met aangekondigde prijsverhogingen per 9 november
bij de internetdrukker moet er spoedig besteld worden om nog
van de oude prijzen te kunnen profiteren.
Wilt u daarom z.s.m. reageren en uw bestelling per e-mail aan
Frits doorgeven (zie het colofon).
Hieronder volgt de lijst van nieuwe uitgaven.
De genoemde prijzen zijn exclusief eventuele portokosten.



[Begin overzicht Nieuwe Uitgaven van Frits Roest]

VERGETEN	AVONTUUR	
Goedkope kinderboeken uit het warenhuis-, reclame- of parallel circuit
Resultaten van een jarenlange zoektocht naar informatie door
Frits Roest en Bennie Boschker
Uitgave van De Karl May Vereniging, 2022, 286p. Twee delen in één band.
A4 formaat, harde kaft, volledig in kleur, prijs € 27,-. ISBN 978-90-79728-26-8

Inhoud deel	1:
Vooral naoorlogse leesboeken: Goede Lectuur Complex, Eykenhof, Van Coeverden, Mulder & Zoon, Centropal, Wonder-
land/Ameta, Jeugdland, Jongland, Jeugdboekerij, Juniorpockets, Jeugdpockets, Nooitgedacht pockets,. Bibliotheek voor de
Jeugd, Kolff/Geka/Casterman, Hema kinderkopjes, Jeugdbibliotheek, Nieuwe kinderbibliotheek, Nieuwe Jeugdbibliotheek, Al-
fabetische lijsten op titel en op schrijver

Inhoud deel	2:
Meest vooroorlogse lees- of prentenboeken alleen gekenmerkt door een nummer-en-cijfercode, een serie-met-cijfercode of
een lettercode. Alfabetische lijsten op titel en op schrijver.

Voorbeeldpagina’s:

Deel 1

Deel 2



VERGETEN	AVONTUUR
Overzicht van de in het Nederlands vertaalde publicaties van:
Beecher	Stowe (Oom Tom), Erckmann-Chatrian, Franz	Hoffmann,
Johanna	Spyri, Mark	Twain, Lewis	Wallace	
door Frits Roest
Uitgave van De Karl May Vereniging, 2022, 262p.
A4 formaat, harde kaft, volledig in kleur, prijs € 25,-. ISBN 978-90-79728-27-5

Voorbeeldpagina’s:



CHARLES	DICKENS	
Geïllustreerd overzicht van het volle-
dige Nederlandstalige oeuvre
door Frits Roest
Eigen uitgave, 2022, 128p.
A4 formaat, paperback, prijs € 15,-

	

Voorbeeldpagina’s:



	
	
VERGETEN	AVONTUUR
Kleine rode sprookjesboeken van Schaller,	Pirmasens,	Hecozet,	Frenzo,	Jacobs,	ca 1890-1935
door Frits Roest
Uitgave van De Karl May Vereniging, 2022, 32p. Paperback
A4 formaat, volledig in kleur,  prijs € 7,50

Voorbeeldpagina’s:



VERGETEN	AVONTUUR
Geïllustreerd overzicht van de in onze taal vertaalde negentiende eeuwse avonturenromans
Vierde (en laatste) druk, sterk uitgebreid ten opzichte van de vorige.
A4 formaat, volledig in kleur, harde kaft.
door Frits Roest
Uitgave van de Karl May Vereniging, 2022

Deel 1: Aimard-Gerstäcker, 277p. € 26,-. ISBN 978-90-79728-25-1
Deel 2: Glouvet-Shelton, 252p. € 24,-. ISBN 978-90-79728-26-8
Deel 3: Siebenstern-Zschokke, schrijversprofielen, registers, 171p. € 20,-. ISBN 978-90-79728-27-5


