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KARL MAY VERENIGING OPGERICHT!!
De jaarlijkse Karl May ruil-, verkoop- en ontmoetingsdagen sinds 2003 en een
enquête onder belangstellenden hebben geleid tot de oprichting van een
(Nederlandstalige) Karl May Vereniging. Deze nieuwe vereniging organiseerde
haar eerste bijeenkomst in Amersfoort op 4 november 2006.
De volgende doelstellingen werden aangenomen:
Het promoten van Karl May’s werken in het Nederlands taalgebied in de
breedste zin van het woord;
Het besteden van aandacht aan de inhoud van de boeken;
Het actualiseren van de geschiedenis van de Nederlandstalige Karl May
boeken in relatie tot de originele Duitse uitgaven;
Het toegankelijk maken van het leven van Karl May;
Het in kaart brengen van de ontvangst van Karl May’s oeuvre in Nederland en
Vlaanderen.
De hiermee samenhangende activiteiten zijn:
De organisatie van tenminste één Karl May-dag per jaar;
Het promoten van de vereniging in binnen- en buitenland, ook op beurzen en
markten;
Het opstellen van een Nederlandstalige bibliografie;
Het organiseren van lezingen over of in relatie tot het werk van Karl May;
Het portretteren van historische en recente Karl May kenners en/of
verzamelaars;
Het gezamenlijk bezoeken van Karl May dagen en/of prominente plaatsen;
Het aanleggen van een archief;
Het uitgeven van een (halfjaarlijks) contactblad.
Naar de exacte verenigingsformule wordt nog gezocht. Een website is in
voorbereiding. Het bestuur bestaat uit vijf personen (Frits Roest-voorzitter;
Hans Boessenkool-penningmeester; Jan Kool-penningmeester; Jan Willem van
der Jagt-algemene zaken; .....-webmaster). De contributie bedraagt voorlopig
15 euro per jaar.
De evenementen die door de Karl May Vereniging in april/mei en
oktober/november van ieder jaar worden georganiseerd worden altijd
voorafgegaan door een boekenmarkt en besloten met een lezing of
presentatie.
Op 4 november j.l. genoten wij van de half uur durende audio-visuele
presentatie van dhr. Maarten van Diggelen over “De geschiedenis van het Karl
May Museum” (Radebeul vs. Bamberg).

__________________
VERENIGING
KARL MAY
--Voorgestelde
bestuursleden:

Lid worden?
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij de
Secretaris van de Vereniging. De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00, te
voldoen vóór het nieuwe lidmaatschapsjaar. Sponsors betalen tenminste €
30,00.

Ledenwerving

Voorzitter:
F.C. Roest
Haselweg 18
6721 ME Bennekom
0318-418875
frits.roest@hccnet.nl

Ledenwerving is voor de toekomst van de Vereniging van vitaal belang. Bijna
iedereen heeft jeugdherinneringen aan Karl May, in welke vorm dan ook
(Becht, Spectrumpockets, stripverhalen, films, enz.). Het potentiële
ledenreservoir is dus groot! Schroom dus niet om vrienden en kennissen mee
te nemen naar de bijeenkomsten.

Secretaris:
J.J. Boessenkool
Berkepad 14
4651 JZ Steenbergen
0167-565318
jboessenkool@home.nl

Website in voorbereiding

Penningmeester:
J.A. Kool
Lepeltjesheide 6
8471 WE Wolvega
0561-617778
ja.kool@home.nl
--Bankrekening:
1139.35.501 t.n.v.
J.A. Kool inzake Karl
May Vereniging
Algemene Zaken:
J.W. van der Jagt
Gr. Hertoginnelaan 101
2517 EE Den Haag
070-3460095
jw.vd.jagt@zonnet.nl
Webmaster:
vacature

De Vereniging zal op korte termijn een website maken en onderhouden, zodat
leden en andere geïnteresseerden eenvoudig op de hoogte gehouden kunnen
worden van nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe uitgaven
De Vereniging verzorgt naast deze nieuwsbrief en een halfjaarlijks tijdschrift
een aantal uitgaven, waarvan in de verkoopprijs een klein bedrag is
inbegrepen voor onze verenigingskas. Niet-leden betalen meer voor deze
uitgaven.
Van het nieuwe rijk geïllustreerde verzamelaarscompendium getiteld Karl May
Compleet verscheen het eerste deel van een omgewerkte en geactualiseerde
tweede druk. Dit bestrijkt de periode 1882-1948 en is nog in beperkte
hoeveelheid verkrijgbaar bij de voorzitter. Deel 2 volgt in april 2007.

Uitgavenplanning voor 2007
Gepland zijn voor 2007 een of meer verdere reprints, bijvoorbeeld van “KongKheou (het eerewoord)” uit Jong Holland 1892, en “Robert Surcouf, episoden
uit het leven van een kaperkapitein”, uitg. Katholieke Illustratie 1886 alsook
“Christus’ bloed en gerechtigheid”, uitg. Jong Holland.

Gezamenlijke activiteiten in 2007
Ideeën worden ontwikkeld en ingewacht voor gezamenlijk te ondernemen
activiteiten of het gezamenlijk naar buiten treden in 2007. Dit kan zijn in de
vorm van deelname aan beurzen of markten, de organisatie van evenementen
of reisjes enz. enz. Men gelieve ideeën door te geven aan onze Secretaris.
De Karl May Verenigning neemt deel aan de Dag van de Jeugdhelden,
http://www.jeugdhelden.nl/. Dit evenement wordt op 22 april 2007
gehouden in Dinxperlo. De presentatie van dhr. Van Diggelen zal hier opnieuw
worden vertoond. Vrijwilligers zijn van harte welkom.

