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Nieuwe uitgaven
Omdat het alweer vijf jaar geleden is dat de vorige druk van De Nederlandstalige Karl
May uitgaven verscheen en er inmiddels heel wat nieuwe informatie en kennis is
bijgekomen, hebben wij besloten tot een nieuwe druk:

De Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2013 / door Frits Roest. – 3e druk.
– Steenbergen : De Karl May Vereniging, 2013. – 86 p. : met ruim 400 kleurenfoto’s ;
23 cm. – ISBN 978-90-79728-09-1. – ledenprijs € 25,-

Naast deze luxe editie blijkt ook behoefte te bestaan aan een eenvoudiger uitgave,
waarin gestreept kan worden. Daarom is besloten deze uitgave ook geheel in zwart-wit
uit te geven. Hiervoor geldt de introductieprijs van € 10.-

Verpakkings- en verzendkosten bedragen voor beide uitgaven in 2013 € 3.-
Te bestellen door overmaking op rekening van de Karl May Vereniging.
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VERGETEN AVONTUUR
Geïllustreerd overzicht van de in onze taal vertaalde 19e-eeuwse

avonturenromans. 3e druk, 2012

Aan het einde van de 19e eeuw bereikte het genre van de avonturenroman zijn
hoogtepunt. In ons land verscheen toen werk van ca. 200, in overgrote meerderheid
buitenlandse, schrijvers. Hiervan zijn slechts enkelen thans nog bekend (bijv. Hector
Malot, Karl May, Robert Louis Stevenson, Jules Verne). De veelheid aan onbekende
verhalen, die nauwelijks herdrukt zijn, vormt een vergeten erfgoed, dat door de Karl
May Vereniging geïnventariseerd is onder de projectnaam Vergeten Avontuur. Deze



inventarisatie omvat ca. 1200 titels van 173 verschillende buitenlandse auteurs (en
dus niet van de bovengenoemde, waarvoor reeds bibliografieën bestaan), die
verschenen bij 469 verschillende uitgevers. Eindresultaten van deze studie, in de vorm
van uitgebreide, volledig in kleur geïllustreerde overzichten (uitgavegeschiedenis,
dateringen met verantwoording), zijn vastgelegd in 3 delen. Het vierde deel bevat
uitgebreide informatie over de schrijvers, een alfabetische lijst van alle titels, registers
van boekenseries, uitgevers, bewerkers/vertalers en illustratoren.

Vergeten Avontuur : geïllustreerd overzicht van de in onze taal vertaalde
negentiende eeuwse avonturenromans / Frits Roest. – 3e druk. – Steenbergen : De
Karl May Vereniging, 2012. – dl. 1: Aimard-Dumas, pp. 1-160 ; dl. 2: Eden-Meister,
pp. 161-312 ; dl. 3: Melville-Zschokke, pp. 313-438 ; dl. 4: Schrijvers van Vergeten
Avontuur, korte biografische notities en registers van alle titels, uitgevers, bewerkers,
illustratoren in Vergeten Avontuur, pp. 439-541.

A4 formaat, delen 1-3 zijn volledig in kleur gedrukt, deel 4 in zwart-wit. ISBN 978-90-
79728-08-4. Prijs € 85,- (voor leden van de Karl May Vereniging € 80,- ) plus € 7,50
verzendkosten, over te maken op rek. nr. 1139.35.501 t.n.v. Karl May Vereniging te
Wolvega, met gelijktijdige e-mail aan frits.roest@gmail.com. Losse delen kosten:
€ 29,- (dl. 1), € 27,- (deel 2), € 25,- (deel 3), € 8,- (deel 4).

Deze uitgave wordt via het print-on-demand systeem gedrukt. Vanwege de kosten van
kleurendruk wordt geen voorraad aangelegd, maar worden bestellingen zo veel mogelijk
gebundeld. Het kan daarom even duren voordat de door u bestelde set wordt geleverd. Wij
streven er uiteraard naar eventuele wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij wensen alle ontvangers van deze Nieuwsbrief Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 2013. Velen uwer zullen de hier afgebeelde wenskaart al bij De Witte
Bison hebben ontvangen. Wij zien terug op een succesvol Karl May herdenkingsjaar
2012 en danken allen die daaraan – direct of indirect – hebben bijgedragen.


