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Oproep aan de leden van de Karl May Vereniging

STANDHOUDERS GEZOCHT
VOOR 50+ BEURS

Van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 september staan wij samen met
enkele andere clubs zoals Fu Manchu en Uitleenmuseum StOK op
de 50PlusBeurs met een stand. We hebben mede vanwege de me-
dia-ophef rond Winnetou assistentie nodig van wat meer leden om
standbezoekers te woord te staan en vragen te beantwoorden. Dat
is erg leuk om te doen als je met zijn tweeën bent. Er mogen ook
boeken worden verkocht; ook dat biedt kansen als je nog wat op
te ruimen hebt.

Graag ontvangen we aanmeldingen hiervoor. Je krijgt als stand-
houder uiteraard gratis toegang tot de beurs en als je een partner,
vriend of relatie meeneemt sturen we een gratis tweede toegangs-
kaartje mee.

Maar los hiervan is het leuk als onze stand aanloop krijgt van onze
leden en van iedereen met interesse in literatuur. Dus kom lekker
naar  de  50PlusBeurs,  moedig  ook  anderen  aan  en  maak  er  een
mooi dagje van.

Aanmelden als standhouder graag bij Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl of 06 5135 2920

DE ZAAK WINNETOU

De commotie rond Winnetou is nog niet voorbij. Het overhaaste
besluit van enkele uitgevers om de verkoop van Winnetou en an-
dere Karl May Boeken stop te zetten is in veel krantenkoppen
breed uitgemeten.  En ook al  zijn  de verschenen artikelen veelal
genuanceerder dan de koppen doen vermoeden, toch kan het
beeld van een ‘foute’ schrijver nog wel even blijven hangen bij het
publiek.

En dat terwijl Uitgeverij IJzer nog maar een jaar geleden met veel
succes en publiciteit een nieuwe Winnetou uitgebracht, compleet
met uitgebreide verantwoording van context, historie en vertaal-
besluiten.
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We zijn natuurlijk in het krijt getreden voor Winnetou, zoals u in
de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Het AD heeft een inter-
view met uw voorzitter gepubliceerd en Hart van Nederland van
SBS6 heeft afgelopen zaterdag een reactie van vicevoorzitter Jan
Willem van der Jagt in beeld gebracht.

We wenden ons tot de betreffende uitgevers om met ze in gesprek
te komen over schadeherstel. Bol.com wil een onderzoek laten
doen door een speciale commissie en ook het Meldpunt Discrimi-
natie raadplegen. Maar of die toegerust zijn om zo’n onderzoek
naar een 130 jaar oud boek en een schrijver die al 110 jaar dood
is verantwoord te doen, is de vraag. Daarover gaan we dus graag
in discussie met Bol.com.

Over enige tijd zullen we de mediaberichten en respons proberen
samen te vatten en/of via de website toegankelijk te maken.


