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Feestelijke Karl May dag
Op 12 november a.s. vieren wij het tienjarig bestaan van de Karl May Vereniging,
tijdens een ledenbijeenkomst in kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1 te Amersfoort.
Ter opluistering van onze tiende verjaardag wordt door het bestuur aan de – vooraf
aangemelde – aanwezige leden koffie met gebak aangeboden en wordt de lunch voor
u verzorgd. Aanmelden bij onze penningmeester ja.kool@home.nl. Wij rekenen op
uw talrijke opkomst!! Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
09.30: Inrichting en verhuur van tafels aan leden van onze vereniging
10.00-11.30: Boekenmarkt
11.30-12.00: Bestuurspraatje n.a.v. ons tweede lustrum, koffie met gebak
12.00-12.30: Film van Maarten van Diggelen met terugblik op ons 10-jarig bestaan
12.30-13.15: Pauze met door de Vereniging aangeboden lunch
13.15-13.40: Presentatie en uitreiking DE WITTE BISON, inning van contributie
13.40-14.10: Sketch van Jan Willem van der Jagt
14.10-15.00: Boekbespreking

Toelichting bij het programma
Zoals te doen gebruikelijk vindt onze boekenmarkt plaats in parallel met die van de
Vereniging Fu Manchu. Het bestuur is ter voorbereiding van de dag vanaf 09.00 aanwezig. Na een korte inleiding van de voorzitter naar aanleiding van ons tweede lustrum en
een pauze waarin de aanwezige leden van koffie en gebak worden voorzien, draaien wij
de speciaal door Maarten van Diggelen voor ons 10-jarig bestaan
samengestelde film. Deze wordt ook als verrassingsartikel meegezonden met DE WITTE BISON 20. Maarten zelf hoopt tenminste
een deel van onze Karl May-dag bij te wonen. Na de u door het
bestuur aangeboden lunch (soep, broodje kroket en broodje ham
of kaas) zal het nieuwe nummer van DE WITTE BISON worden uitgereikt, waarna u de contributie van 2017 bij de penningmeester
kunt voldoen. Aansluitend zal Jan Willem van der Jagt ons vergasten op een door hemzelf vertaalde voordracht
uit de Münchmeyer boekuitgave van Wanda.
De boekbespreking gaat ditmaal over Prismadeeltjes 23 en 24 (eerste deel), In het land van de Mahdi en De laatste
slavenjacht. Ook ditmaal is er ter introductie weer een bondige samenvatting met aantekeningen van Wil Storken beschikbaar op onze website.
De Mahdi

Nieuw clubartikel!!

http://www.karl-mayvereniging.nl

Het uitgebreide Karl May archief, deels afkomstig van F.C. de
Rooy, J. Heyink, J.C. Oosterbaan en M. van Diggelen, opgebouwd en aangevuld met veel materiaal uit gedigitaliseerde
kranten en tijdschriften door Frits Roest, ter grootte van ca.
14Gb, is vanaf heden als clubartikel volledig gedigitaliseerd beschikbaar op usb-stick.
Het bestaat o.a. uit ca. 750 historische advertenties uit kranten
en tijdschriften voor de boeken en films van May, zo’n 2000
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Nederlandse en buitenlandse artikelen over May, overzichten van verkochte boeken en
herdrukken per titel uit de kasboeken van Becht en Van Goor, de veilingcatalogus van
Mij. Nederland, artikelen uit de Brinkman, kopieën van feuilletons van May uit kranten
en tijdschriften, recensies, gegevens over vertalers/bewerkers, illustratoren, uitgevers
en talloze interessante zaken meer. Met deze usb-stick heeft een ieder voldoende achtergrondmateriaal om zijn of haar kennis over May, zijn werk en de ontvangst ervan in
Nederland en België uit te breiden, een eigen onderzoekje te beginnen en aan lopend
onderzoek deel te nemen. De prijs van deze usb-stick bedraagt voor leden slechts € 15,Om er zeker van te zijn dat uw exemplaar op 12 november beschikbaar is, kunt u deze
voorbestellen via frits.roest@gmail.com. U rekent hem dan op de Karl May dag af met
de penningmeester.

Boekbespreking

De boekbespreking van 12 november gaat over In het land van de Mahdi. Dit verhaal is
over de twee hier afgebeelde opeenvolgende Prisma-pockets 23 en 24 verspreid. Het is
ook opgenomen in de grote Schoonderbeek-delen In het land van den Mahdi en De
heerscher van het eiland (zonder hoofdstuk 3, blz. 92-222). Ter voorbereiding kunt u
ook nu weer de uitvoerige samenvatting van Wil Storken downloaden vanaf de website
www.karl-may-vereniging.nl. Ook verdient het aanbeveling ‘Twee fragmenten uit de
Mahdi-cyclus’ te lezen in DE WITTE BISON 9 van maart 2011.

Contributie 2017
De contributie over 2017 bedraagt € 20 (Nederland en België) en € 25 (rest van de
wereld). U kunt deze op de KM dag contant voldoen bij de penningmeester. Mocht u niet
aanwezig kunnen zijn, wilt u dan uw contributie vóór 1 januari 2017 overmaken op het
hiernaast vermelde rekeningnummer van de Vereniging?

Inhoud van De Witte Bison 20
Redactioneel
Tien jaar Karl May Vereniging voor Nederland en België
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016
Verslag van de Karl May dag van 7 mei 2016
Old Shatterhand … de leugenaar
Samenvatting: Mensenjagers aan de Nijl
Nieuwe vondsten
Onderzoek naar drukken bij HUF en Frany
Old Shatterhand, landmeter
Pleidooi voor Karl May
Het nabeeld van een held
Uit de archieven van de KIVA
Verschreven
Inhoudsopgave voor De Witte Bison, 1-20
Onbekende KM illustraties: Winnetou cyclus 2
Feuilleton: Het klokje in de bergen (1)
Onze uitgaven

