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KARL MAY DAG 2 JULI 2022 
CONVOCATIE

Het bestuur van de Karl May Vereniging nodigt u uit voor onze bijeen-
komst annex Algemene Ledenvergadering, die op 2 juli a.s. gehouden 
zal worden in kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1 te Amersfoort. Hier 
zal ook de Vereniging Fu Manchu met een boekenmarkt aanwezig zijn. 
Het programma voor de KARL MAY-dag ziet er als volgt uit: 

09.00 Bestuur aanwezig 
09.30 Inrichten van tafels door leden t.b.v. de boekenmarkt 
10.30 Welkomstwoord door de voorzitter, doornemen programma zoals 
op het screen te zien is. 
11.00 Start 13e ALV (de laatste was in 2018. 2019 werd overgeslagen 
zoals besloten in de vergadering van 2018 i.v.m. het 12,5-jarig jubi-
leum. 2020 en 2021 werden door corona maatregelen doorgestreept). 
Hoogste tijd om die 13e bijeenkomst af te hameren. 
12.30 Pauze en tijd voor een broodje en soep, vooraf te bestellen bij de 
balie 
13.00 Voortzetting van de Karl May dag tot ca 15.00 uur: 

 Presentatie van de nieuwe Witte Bison door Frits 
 Afhalen De Witte Bison 31 en evt. contributie-inning 
 Korte informatie door Frits over zijn nieuwe project 
 Karl May en de Oriënt met speciale aandacht voor de Harten en 

Helden-serie door Jan Willem van der Jagt, mede n.a.v. zijn lezing 
van 20 mei jl. 

 boekbespreking Kara ben Nemsi 
 Discussie over de opzet van de boekbesprekingen: willen wij op 

deze wijze doorgaan? Of laten wij per toerbeurt iemand de regie 
geven over een boekbespreking? 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

AGENDA

1) Opening door de voorzitter 
2) Verzoek van de secretaris om de presentielijst te tekenen en me-

dedelingen. 
3) Vaststellen en goedkeuren notulen 12e ALV d.d. 21 april 2018  

(opgenomen in Witte Bison 24)

4) Samenvatting van de jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 door se-
cretaris 

5) Samenvatting van de financiële jaarverslagen 2019, 2020 en 
2021 en begroting voor 2022 door de penningmeester 
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6) Verslag van de kascommissie
7) Decharge van de oude en benoeming van de nieuwe kascommis-

sie 
8) Bestuurswisselingen. 

In 2019 hadden de penningmeester en de secretaris reglementair moeten aftre-
den. Door al het uitstellen is het daar niet van gekomen, dus beide heren zijn 
nu aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar, tot mei 2025. 
Voorgesteld wordt om meteen onze webmaster mee te nemen in deze benoe-
ming voor drie jaar. 
Dan de voorzitter, de vicevoorzitter en de redacteur: deze volgend jaar wederom 
voor drie jaar te benoemen. Uiteraard als een ieder beschikbaar is en er geen 
tegenkandidaten zijn. Wij nodigen onze leden graag uit om zich kandidaat te 
stellen. 

9) Gelanceerde ideeën rondom het forum en het verslag van Jurjen 
Wolters van maart 2022. 
Jurjen heeft een en ander uitgelegd en verteld over het forum en de boeken-
markt, en daarover ontstond een leuke discussie met een aantal goede ideeën. 
Zo kwam het idee op om een overzicht op de site te maken van de verschillende 
uitgevers en series van boeken voor (nieuwe) leden en belangstellenden om als 
leidraad te gebruiken om zo goede keuzes te maken voor het verzamelen en 
lezen van Karl May boeken. Ook werd er geopperd om het forum voor iedereen, 
dus zowel leden als niet leden, open te stellen om boeken te kopen en verkopen. 
Dan was er nog het idee om één extern forum voor verschillende verenigingen 
te gebruiken, zoals de Fu Manchu, Biggles, en Jules Verne. Peter Nefs noemde 
nog de vele boekenkastjes langs de kant van de weg door heel Nederland. Daar 
zou men gratis Karl May boeken kunnen plaatsen met een ingeplakt vel met 
informatie over onze vereniging, met als doel om leden te werven en bekendheid 
te geven aan Karl May. 
Om gemakkelijk met andere leden in contact te komen zou een ledenlijst op het 
forum geplaatst kunnen worden, we zouden hiervoor elk lid apart kunnen bena-
deren om hiervoor toestemming te geven zodat het ook op privacygebied afge-
dekt kan worden. 

10) Het bestuur vraagt om ideeën van onze leden om nieuwe (per-
soonlijke) activiteiten op de Karl May dagen.  
Mocht u bijvoorbeeld graag eens een lezing geven over een vereniging-gerela-
teerd onderwerp, dan nodigen wij u daarvoor graag uit. Daarnaast moet ook de 
Witte Bison worden gevuld. Hiervoor verzoekt het bestuur aan de leden om kopij 
aan te leveren aan Frits als eindredacteur.

11) Ingebrachte punten 
voorafgaand ingediend bij de secretaris tot 10.45 

12) Rondvraag 
13) Sluiting door de voorzitter  

KARL MAY VERENIGING present op 50PlusBeurs 
13-17 september 2022 

(Herhaalde plaatsing) 

Samen met branchegenoten zoals Fu Manchu, Dik Trom Museum en 
StOK zal de Karl May Vereniging op de aanstaande 50PlusBeurs een 
stand vullen met informatie en boeken.  
Na twee jaar afgelast te zijn is de beurs weer te bezoeken. Bezoek ons 
op de 50PlusBeurs. Wil je meehelpen? Laat het weten op info@karl-may-
vereniging.nl. 

DE WITTE BISON 31 
Inhoudsopgave 

De inhoud van De Witte Bison 31, gedateerd juni 2022, is als volgt: 



Inhoudsopgave

Redactioneel

Verslag van onze bijeenkomst van 5 maart door Jurjen Wolters 

Van het bestuur door Ger Tielen 

Boekbespreking. De ivoren cel door Bert Korendijk 

Analyse: Karl May’s helden als astronomische rekenwonders door 

Frans Dijkstra 

Boekbespreking. Iedereen verrader door Hans Boessenkool 

Relatiegram van De verloren zoon door Peter Nefs 

Nieuwe afbeeldingen in Bechtboeken vanaf 1928 door Bennie 

Boschker en Frits Roest 

Ojibwa-indianen eisen een scalp terug van het Karl May museum

door Maarten van Diggelen 

Oorlogstrauma’s en Karl May leiden tot fake news door Frits Roest

Onbekende illustraties: Winnetou-cyclus XIII door Jan Kool 

Feuilleton: Van Moerzoek naar Kaïrwan (1) 

Uitgaven van de Karl May Vereniging


