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Zoals al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief, is het eerste deel verschenen van
onze nieuwe eigen serie vertalingen/bewerkingen. De titel is Een kerstreis door
Saksen en Bohemen, vertaald en bewerkt door Klaas van IJken. Aanvankelijk was
deze uitgave bij voorintekening verkrijgbaar, maar kan nu voorlopig alleen maar op de
Karl May dag van 7 mei a.s. worden aangeschaft. De prijs bedraagt € 7,50. Het ligt in
onze bedoeling deze serie met verdere delen uit te breiden.
Een kerstreis door Saksen en Bohemen / Karl May ; vertaald, bewerkt en ingeleid door Klaas van IJken ;
met diverse illustraties. – Steenbergen : De Karl May Vereniging voor Nederland en België, 2016. – 103 p. : zw.
ill. ; 24 cm. – ISBN 978-90-79728-11-4 ledenprijs € 7,50

Onderzoek van de HUF – FRANY serie

In nummer 18 van ons tijdschrift De Witte Bison besteedden wij aandacht aan de in de
jaren 1930-1935 verschenen 17-delige serie indianenboeken van het Hollandsch
Uitgeversfonds. Ofschoon dit een overbekende serie is, waarvan per titel vele
tienduizenden exemplaren gedrukt zijn, valt er bibliografisch nog veel aan te
ontdekken. Deze boeken werden blijkens krantenadvertenties uit die tijd direct
verkocht door het Hollandsch Uitgeversfonds, maar vooral ook door het grote

warenhuis De Bijenkorf en dochtermaatschappij HEMA. Nadat al eerder de Oriëntserie
verschenen was, (die nu niet onderzocht wordt) kwamen de warenhuizen in 19301931 met een ‘anonieme’ serie van 7 delen met voorop de indianenkop. Vanaf 1932
wordt de volledige serie van 17 delen verkocht. Het Hollandsch Uitgeversfonds had zijn
eigen band met staande indiaan. Bijenkorf en HEMA verkochten de serie met de
indianenkop voorop, met op de titelpagina H.U.F. of FRANY. Alle boeken zijn
ongedateerd en er wordt op de titelpagina’s geen onderscheid gemaakt tussen
verschillende drukken. Deze zijn er wel degelijk geweest, want er bestaan in de
Bestuur:
boekblokken veel verschillen in details. Een gedetailleerd onderzoek naar deze
verschillen moet uitwijzen hoeveel verschillende drukken er zijn geweest en van
Voorzitter, Archief en wanneer die ongeveer dateren. Doet u ook mee? U hoeft geen grote collectie te
Redacteur KM Nieuws: hebben, één waarneming is al interessant. We gaan bovendien geen ingewikkelde
dingen doen, maar gewoon een voor ons liggend boek openslaan en bekijken. U
Frits Roest
ontvangt dan een Word document met voor elk van de 17 titels een tabel om aan te
Haselweg 18
vullen – en voor alle zekerheid ook nog eens als pdf-bestand. Geef u op bij Frits Roest
6721 ME Bennekom
(gegevens hiernaast). Degenen die zich al hadden aangemeld hoeven dat uiteraard
0318-418875
06-29608988
niet nog eens te doen!
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Dit najaar bestaat de Karl May Vereniging tien jaar. We laten dat uiteraard niet
ongemerkt voorbijgaan! Hebt u ideeën voor hoe we dit kunnen vieren? Geef die dan
door aan onze secretaris Hans Boessenkool (zie hiernaast voor alle contactgegevens).

Boekbespreking
Tijdens onze voorjaarsbijeenkomst van 7 mei zal weer een boekbespreking worden
gehouden. Initiatiefnemers Wil Storken en Hans Boessenkool zullen de saillante punten
van Mensenjagers aan de Nijl naar voren brengen (Karl May pocket nummer 22).
Hierna volgt een discussie. Doet u mee? Lees dit boek dan ook!

Contributie 2016
Een herinnering van de penningmeester: Als u de contributie voor 2016 nog niet hebt
voldaan, wilt u dit dan alsnog spoedig doen? Het bedrag is € 20 (Nederland en België)
en € 25 (rest van de wereld) en het bankrekeningnummer: NL85 RABO 0113 9355 01
t.n.v. de Karl May Vereniging o.v.v. Contributie 2016. Alvast bedankt!

Herdruk van De zoon van den Berenjager

Van de integrale herdruk van De zoon van den berenjager, die in de vorige
Nieuwsbrief werd aangekondigd, ligt inmiddels een stapel klaar bij onze
penningmeester. U kunt die alvast reserveren en/of betalen door overmaking van € 20
plus € 3,65 verzendkosten als u hem wilt hebben thuisgestuurd. Zoals u weet hebben
wij altijd het liefst dat onze uitgaven tijdens de clubdagen worden opgehaald.

