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Onze derde Karl May postzegel
Naar aanleiding van het succes van onze eerste twee speciale Karl May
postzegels, hebben wij besloten een derde postzegel te laten maken. Deze is
per direct verkrijgbaar bij onze penningmeester.

Er zijn twee varianten, een zelfklevende en een gegomde.

De zelfklevende kost, per vel van tien zegels: € 6,- incl. verzendkosten. Elk
volgend vel kost € 5,-

De gegomde, die in geringere oplage is gedrukt, is duurder: per vel van tien
stuks € 8,50. Elk volgend vel kost € 7,50.

Ook onze eerdere twee postzegels kunnen nog worden nabesteld. Wegens de
kleine oplage zullen deze eveneens € 8,50 kosten per vel. Elk volgend vel kost
€ 7,50.

Te bestellen door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op
bankrekening 1139.35.501 t.n.v. de Karl May Vereniging onder vermelding van
“zegel 1,2 of 3”.

Onze volgende bijeenkomst: 29 okt 2011
De Karl May Vereniging bestaat dit najaar vijf jaar. Ons eerste lustrum!! De Karl

May dag zal plaatsvinden op 29 oktober 2011 in de Open Hof in Amersfoort. De

boekenmarkt wordt weer gelijktijdig met die van de Lord Lister Klub

georganiseerd. Heeft iemand een idee over de invulling van onze lustrumdag?

De Karl May bibliografie
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de grote Karl May bibliografie, die in
2012 zal worden gepresenteerd. Deze bibliografie zal een compleet overzicht
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geven van alle ons bekende uitgaven, met gekleurde afbeeldingen,
boekbeschrijvingen en veel details over uitgevers, bewerkers, illustratoren. Er
ontbreekt nog echter veel informatie. Mocht u iets willen of kunnen bijdragen, dan
bent u van harte welkom:
Hebt u boeken waarvan de band anders is dan in onze publicatie De
Nederlandstalige Karl May uitgaven 1882-2009? Of waarvan het aantal bladzijden
niet klopt, de vertalers/bewerkers niet (goed) vermeld zijn? Waarvan de datering
niet klopt? Waar een handgeschreven datering in staat die u nog niet hebt
doorgegeven? Hebt u meer gegevens over een uitgever?

In al deze gevallen verzoeken wij u dit te willen doorgeven aan Frits Roest.

Fonds 2012
Oproep van onze Penningmeester:

Zoals bekend, hoopt de Karl May Vereniging in 2012, ter gelegenheid van de
honderste sterfdag van Karl May, onder andere een complete en mooi uitgevoerde
bibliografie uit te brengen van het Nederlandstalige werk van May. Deze zal op
vrijdag 16 maart 2012 op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ten doop worden
gehouden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
De bibliografie zal uitgebreide beschrijvingen bevatten van alle uitgaven, en
hierbij veel nieuwe informatie geven van en over uitgevers, vertalers/bewerkers,
illustratoren enz., zij omvat een aantal verrassende prenten, verschaft
achtergrondinformatie over o.a. de bewerking van de Prisma pockets onder leiding
van F.C. de Rooy enz. enz. en zal als naslagwerk van blijvende waarde zijn voor
Karl May liefhebbers en andere bibliofielen.
Om deze bijzondere uitgave - in relatief kleine oplage - betaalbaar te houden,
heeft het bestuur van de Karl May Vereniging besloten een speciaal fonds in het
leven te roepen, waarmee een deel van de drukkosten zal worden gefinancierd.
Wij streven naar een bedrag van tenminste € 1000,- en doen een beroep op u
allen om aan dit fonds te willen bijdragen. Op uw verzoek kan uw bijdrage
uiteraard anoniem blijven.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer 1139.35.501 ten
name van de Karl May Vereniging te Wolvega onder vermelding van Fonds 2012.

Bij voorbaat dank,
Jan Kool

De Witte Bison 10
Het eerstvolgende nummer van De Witte Bison zal verschijnen in oktober 2011,
bij gelegenheid van ons eerste lustrum. U zult begrijpen dat we er graag een
bijzonder nummer van willen maken. Mocht u ideeën hebben, of zelf een bijdrage
willen schrijven over bijvoorbeeld uw Karl May beleving, wilt u dan even contact
opnemen?

Ons 2012 evenement op 16 maart 2012
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zullen wij op 16 maart 2012 een evenement
organiseren in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag.
Enerzijds zal de nieuwe bibliografie worden gepresenteerd en worden verkocht.
Anderzijds zullen wij in de Aula van de KB een (mini) symposium organiseren. Aan
de precieze invulling hiervan wordt op dit moment nog gewerkt.

Wilt u deze belangrijke dag, vrijdag 16 maart 2012, dus vrijhouden en vastleggen
in uw agenda? Bij voorbaat dank! Organisator van Karl May 2012 is Ger Tielen.




