orgaan van de Karl May Vereniging
Verschijnt tweemaal per jaar – Eerste jaargang, nummer 1, mei 2007
Eindredactie: Frits Roest (FCR)
In dit nummer:
Verenigingsnieuws: blz. 3
Impressies van de Karl May dag 2006 door Hans Boessenkool: blz. 4
Redactioneel: blz. 5
Gomarius Mes in het Nationale Onderwijsmuseum in Rotterdam door Frits Roest: blz. 6
Nieuwe vondsten: een derde gebonden exemplaar van Kruger-Bei: blz. 7
een gekartonneerd exemplaar van Uit de Sahara en enkele andere vondsten: blz. 8
Karl May tijdens het schrijven van De Boer van het Roer door Maarten van Diggelen: blz. 9
Karl May Compleet, verzamelaarscompendium, tweede druk: blz. 11
Boekbespreking: De Boer van het Roer door Jan Willem van der Jagt: blz. 12
Gedigitaliseerde kranten als bron voor Karl May onderzoek door Frits Roest: blz. 15
Karl May Vereniging. Uit het archief door Frits Roest: blz. 16
Ervaringen van verzamelaars: Verzamelpijn door Joop Oosterbaan: blz. 17
Een bloem van Karl May door Hans Boessenkool: blz. 19
Boekbespreking: Karl May, de verschreven schrijver door Jan Willem van der Jagt: blz. 20
Portretten van Karl May kenners: Dr. F.C. de Rooy door Maarten van Diggelen: blz. 23
Voorlopers en tijdgenoten van Karl May: Gustave Aimard (1818-1883) door Frits Roest: blz. 26
Karl May Vereniging. Het nieuwe logo door Hans Boessenkool: blz. 27
Uit het leven van een secretaris door Hans Boessenkool: blz. 28
Onbekende Karl May illustraties: De slavenjagers van den Nijl door Jan Kool: blz. 29
Ruilbeurs/vraag en aanbod en advertentietarieven: blz. 31
Prijsvraag: blz. 32
Curiosa: blz. 32
Feuilleton: Christus’ bloed en gerechtigheid, deel 1: blz. 33
De volgende keer in ‘De Witte Bison’: blz. 39
De naam van dit tijdschrift is afgeleid van de in 1895 voor het eerst bij Maatschappij Nederland
verschenen Karl May titel Het geheim van den witten bison. Naar deze eerste druk is lang gezocht
voordat hij 110 jaar na dato werd herontdekt. Zodoende is deze titel symbool geworden voor de
hoop op nieuwe vondsten, gekoesterd door verzamelaars en bibliografen.
NB: bovengenoemd verhaal is ook bekend onder de naam De zoon van de Berenjager.
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Verenigingsnieuws
De Karl May Vereniging Nederland werd op 4 november 2006 opgericht
tijdens een vergadering in Amersfoort. Onmiddellijk na oprichting
meldden zich 24 leden. Eind november waren er 30 leden geregistreerd
en voor het eind van 2006 stonden er 40 namen op papier. Inmiddels
noteren we februari en de lijst groeit gestaag door, tot bijna 50.
Hieronder bevindt zich een aantal mensen, die positief gereageerd
hebben, maar waarvan het lidmaatschap nog niet geformaliseerd is.
Wij hopen dit aantal in de komende jaren te verdubbelen en uit te groeien tot een bloeiende vereniging.
Onze doelstellingen zijn:
Het promoten van Karl Mays werken in het Nederlands taalgebied in de breedste zin van het woord;
Het besteden van aandacht aan de inhoud van de boeken;
Het actualiseren van de geschiedenis van de Nederlandstalige Karl May boeken in relatie tot de originele
Duitse uitgaven;
Het toegankelijk maken van het leven van Karl May;
Het in kaart brengen van de ontvangst van Karl Mays oeuvre in Nederland en Vlaanderen.
De hiermee samenhangende activiteiten zijn:
De organisatie van tenminste één Karl May-dag per jaar;
Het promoten van de vereniging in binnen- en buitenland, ook op beurzen en markten;
Het opstellen van een Nederlandstalige bibliografie;
Het organiseren van lezingen over of in relatie tot het werk van Karl May;
Het portretteren van historische en recente Karl May kenners en/of verzamelaars;
Het gezamenlijk bezoeken van Karl May dagen en/of prominente plaatsen;
Het aanleggen van een archief;
Het uitgeven van een (halfjaarlijks) contactblad.

De Boekenpost, Berichten uit de Wereld van het Oude Kinderboek en Nieuws Bulletin CultuurNet
berichtten over de oprichting van de Karl May Vereniging. Ook verzonden wij eind december een
speciale kerstkaart naar onze leden (oplage 50 stuks, er zijn nog enkele van deze collectors items over).
Drie Karl May Nieuwsbrieven werden, vooral via e-mail, gecirculeerd. Binnenkort zal, zodra de
persoonlijke omstandigheden van onze webbouwer het toelaten, een begin worden gemaakt met onze
website, waarvoor de outline al in concept klaarligt.
Dit eerste nummer van ons tijdschrift, waaraan veel tijd is besteed, zal ter introductie van onze
vereniging breed worden gecirculeerd. Wij staan ook open voor het ruilen van abonnementen met
andere litteraire verenigingen.
Om herkenbaar naar buiten te kunnen treden, heeft het bestuur een logo ontwikkeld, dat elders in dit
nummer wordt besproken. Wij hebben ons als deelnemer aangemeld voor de dag van de jeugdhelden
(www.jeugdhelden.nl) en zullen daar met passende kleding, voorzien van dit logo, aanwezig zijn.
Ook wordt gestaag doorgewerkt aan de bibliografie. Hiervan werd als bijproduct het eerste deel van een
nieuwe druk van het verzamelaarscompendium Karl May Compleet gelanceerd. Het tweede deel hiervan
verschijnt in de loop van 2007. Werd in november 2006 al een nieuwe herdruk gepresenteerd van De
boer van het roer, voor 2007 liggen nieuwe plannen klaar, die bij voldoende belangstelling zullen
worden geïmplementeerd.
Hiernaast wordt gewerkt aan de invulling van de komende Karl May dag. Wij nodigen onze leden graag
uit om ons te steunen met ideeën, suggesties, ingezonden stukjes, verhalen. Wilt u iets organiseren dat
direct of indirect met Karl May te maken heeft? Geef het door, misschien kunnen we dat samen doen. En
natuurlijk, help mee, werf leden. Karl May en de vereniging verdienen het!
De contributie bedraagt slechts € 15,- per jaar, te voldoen op rekening nummer 1139.35.501 t.n.v. J.A.
Kool inzake Karl May Vereniging. Het jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) kost € 10,-.
Voor al uw vragen over de Karl May Vereniging kunt u terecht bij onze secretaris Hans Boessenkool,
Berkepad 14, 4651 JZ Steenbergen, 0167-565318, e-mail adres: jboessenkool@home.nl.
Losse nummers van DE WITTE BISON zijn verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt,
voor € 7,50. Voor promotiedoeleinden kost het eerste nummer tijdelijk € 6,00. Als men na aankoop van
dit eerste nummer in 2007 lid wordt, wordt het betaalde bedrag in mindering gebracht van de contributie.
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IMPRESSIES VAN DE KARL MAY DAG 2006
met foto’s van Hans Boessenkool

Links: geanimeerd gesprek tussen penningmeester Jan Kool en Gerard Koolschijn. Jans dochter kijkt toe.
Rechts: Joop Oosterbaan bekijkt samen met Dirk Edel de uitgestalde Becht-delen die te koop worden aangeboden.

“Karl May, de verschreven schrijver” wordt goed verkocht. Joop Oosterbaans kleinzoon Alexander is hiervoor
speciaal meegekomen om de boekhouding bij te houden.

Maarten van Diggelens presentatie over de Karl May musea, getiteld “Radebeul versus Bamberg” wordt door de zaal
met veel aandacht gevolgd.
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Redactioneel
Voor u ligt het eerste nummer van De Witte Bison, het tijdschrift van de Nederlandse Karl May
Vereniging, die in november 2006 werd opgericht. Het doet mij deugd te kunnen constateren dat Karl
May zich in ons land nog steeds in een voldoende belangstelling mag verheugen om de oprichting en
instandhouding van een eigen vereniging te rechtvaardigen. De naam van dit tijdschrift kwam tot stand
na een periode van beraad, waarin enkele suggesties tot ons kwamen, die niet de onderaan pagina 2
geschetste symboliek in zich hadden. Omdat de titel Het geheim van de witte bison in de nieuwere Karl
May uitgaven niet voorkomt, hebben wij gemeend op diezelfde plaats in kleine letters te moeten
verduidelijken dat het verhaal ook bekend is als De zoon van de berenjager.
Wij hebben het voornemen u eens per halfjaar een nieuw nummer met gevarieerde inhoud voor te
leggen. Het ligt voor de hand dat u hierin regelmatig een aantal vaste rubrieken zult vinden.
Verenigingsnieuws. Deze voor de hand liggende rubriek presenteert steeds een kort verslag van het wel
en wee van de Karl May Vereniging.
Het eerste artikel in de serie Portretten van Karl May kenners en/of verzamelaars is gewijd aan dr.
Ferdinand de Rooy, wiens boek “Old Shatterhand ook voor u!” (1955) een belangrijke rol gespeeld heeft
in het informeren van de Nederlandstalige Karl May liefhebber over het leven en de boodschap van Karl
May. Hierna was De Rooy eindredacteur van de 50-delige Karl May pocketserie van Het Spectrum.
De rubriek Nieuwe Vondsten meldt recent opgedoken bijzondere boeken, in principe steeds met een
beschrijving en een foto. Ook blijven wij oog houden voor de varianten in de Becht serie en zullen hier
regelmatig over berichten. Ditmaal vragen wij aandacht voor het derde bekende gebonden exemplaar
van het zeldzame boek Kruger-Bei. Een zeer bijzondere vondst is ook Gered door de haaien (zie het
artikel over Gomarius Mes). Hiernaast zijn er nog een paar aardige vondsten gedaan.
De Boekbespreking richt zich ditmaal op “Karl May, de ‘verschreven’ schrijver” en op de reprint van De
Boer van het Roer.
Ervaringen van verzamelaars telt twee artikelen, één van Joop Oosterbaan en één van Hans
Boessenkool.
De rubriek Voorlopers en tijdgenoten van Karl May behandelt negentiende-eeuwse schrijvers van
avonturenboeken, die destijds veel gelezen werden, maar thans grotendeels in de vergetelheid geraakt.
Wij zullen ons bij gelegenheid mede proberen af te vragen waarom dit zo is en steken ditmaal van wal
met Gustave Aimard.
Onderzoek. Regelmatig zal verslag worden uitgebracht van de resultaten van onderzoek naar de
uitgavegeschiedenis van Karl May boeken in Nederland en België. Er is alle aanleiding om ditmaal te
berichten over Gomarius Mes. Ook wordt gewezen op de rol die gedigitaliseerde krantenarchieven
kunnen spelen als bron voor historisch onderzoek.
De vaste rubriek Uit het archief behandelt steeds een merkwaardig artikel of object dat zich in ons
beginnend bevindt. Tevens wordt, onder dankzegging aan hen die reeds aan mijn oproep gehoor gaven,
een beroep gedaan op allen om bij te dragen aan de completering van dit archief.
Een ruilbeurs/vraag en aanbod rubriek stelt u in staat in korte mededelingen (2 regels) gratis te
communiceren met andere leden. Ook is er plaats voor betaalde advertenties van niet-leden. De
halfjaarlijkse Prijsvraag prikkelt en nodigt uit tot het testen van uw kennis of scherpzinnigheid. In de
rubriek Curiosa worden onverwachte zaken gepresenteerd.
Als feuilleton nemen wij ditmaal op het eerste deel van het in 1891 in Jong Holland (onder redactie van
J. Hendrik van Balen) verschenen Christus’ bloed en gerechtigheid. Het tweede en laatste deel hiervan
volgt in ons herfstnummer.
Hiernaast plaatsen wij graag originele artikelen over Karl May, zijn werk, zijn voorlopers en tijdgenoten
dan wel over het verzamelen van het oeuvre van May en/of zijn tijdgenoten. Uiteraard doet de redactie
graag een beroep op de leden van de Karl May Vereniging voor het schrijven van artikelen, het melden
van nieuwe vondsten, het bespreken van nieuwe uitgaven en het verzorgen van overzichten van
relevante artikelen uit de buitenlandse pers.
Heel belangrijk is het ook voor de redactie om te weten hoe de leden De Witte Bison beoordelen op
inhoud en kwaliteit. Uw reacties zijn welkom op onderstaand redactieadres. Vanaf het volgende
nummer presenteren wij graag een overzicht van de ingekomen correspondentie.
FCR
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GOMARIUS MES IN HET ONDERWIJSMUSEUM IN ROTTERDAM
door Frits Roest
Het zal in de maand november zijn geweest dat Jan Willem van der Jagt binnen het bestuur van onze
vereniging de aandacht vestigde op de internetpresentatie van een tentoonstelling over leven en werk
van Gomarius Mes in het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam. Deze tentoonstelling, die tot titel
heeft “Meester Mes, een leven voor God en ‘t kind”, werd op 26 oktober 2006 geopend door
onderzoeker dhr. Jan Aarts.
Zoals velen uwer bekend, heeft Gomarius Mes in 1896 het boekje Reisavonturen van Carl May
uitgegeven. Joop Oosterbaan schaart dit onder de 21 zeldzaamste Karl May boeken in Nederland en
wijdt hieraan een apart hoofdstuk in zijn boek “Karl May boeken zoeken in alle hoeken” (Drukkerij Van
Velzen, 2005). Het merkwaardige feit doet zich hierbij voor dat er op de titelpagina van dit boek twee
verhalen zijn vermeld (zie afbeeldingen hieronder), namelijk 1. Potomba, de Ehri en 2. De Kiang-Lu, maar
dat dit laatste verhaal bij alle vier ons bekende exemplaren ontbreekt. Het staat ook niet op de
buitenomslag van het boek vermeld. Kennelijk bestond aanvankelijk de bedoeling beide verhalen in één
band op te nemen, maar veranderden de plannen toen de band gemaakt werd.

Reisavonturen. Links: voorplat en rug met alleen de titel Potomba; midden: de titelpagina met de twee titels;
rechts: Gered door de haaien, anoniem Karl May boek met identieke tekst

Op de webpagina van het Onderwijsmuseum staat onder “Lessen 2006-03aaa” een lesbrief getiteld
“Missie en handelsgeest van Gomarius Mes” (zie de link onderaan deze bladzijde). Deze bevat een korte
samenvatting van de resultaten van het onderzoek van dhr. Aarts naar Mes, zoals gepubliceerd in het
Historisch Jaarboek voor Gelderland, 2005 (zie de volledige referentie onderaan deze pagina). Mes was
schoolmeester en dichter en daarnaast uitgever en fabrikant van schoolmeubilair. In de loop van het
onderzoek van o.a. het familiearchief bleek dat Mes voor eigen schrijf- of vertaalwerk gebruik maakte
van verschillende pseudoniemen, waaronder “Jan de Zeeuw”. Het verhaal Potomba, de Ehri blijkt rond
1905 nogmaals anoniem door Mes te zijn uitgegeven, onder de titel Gered door de haaien, ditmaal bij de
uitgeverij De Erven Kooijmans-Mes. Reclamefolders van Gomarius Mes vermelden hiernaast tenminste
nog vier andere titels, maar het is nog steeds niet duidelijk of die ook werkelijk zijn verschenen. In het
familiearchief bevinden zich wel drie manuscripten van vertalingen van andere Karl May verhalen, die
wat ons betreft kandidaat zijn om te worden heruitgegeven. Wij streven ernaar om in het volgende
nummer van De Witte Bison een artikel van dhr. Aarts zelf op te nemen over Gomarius Mes en Karl
May.
Wij (Hans Boessenkool, Jan Willem van der Jagt en Frits Roest) togen dus naar het Onderwijsmuseum om
deze tentoonstelling te zien. Het moge duidelijk zijn dat wij erg uitzagen naar Gered door de haaien!
Hoewel het tentoongestelde qua omvang betrekkelijk beperkt is, waren wij er erg van gecharmeerd. Zie
de foto onderaan bladzijde 28. Het fotomateriaal, de geëxposeerde publicaties van Mes, de door hem
uitgegeven boeken doen recht aan de nagedachtenis van deze veelzijdige, boeiende en kleurrijke figuur.
Bovendien opent dit onderzoek nieuwe perspectieven en impulsen voor verzamelaars, bibliografen en
historisch geïnteresseerden!
Jan Aarts, 2005. Gomarius Emmanuel Mes (1849-1918). Een Wijchense schoolmeester en dichter in het Nederland van de verzuiling,
pp. 197-213 in Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel XCVI. Vereniging Gelre, Arnhem.
http://www.onderwijsmuseumles.nl/artikelen/2006-artikelen/2006-03aaa-Missie%20en%20handelsgeest%20van%20Gomarius%20Mes.html
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Nieuwe vondsten
EEN DERDE GEBONDEN EXEMPLAAR VAN KRUGER-BEI!
De belangrijkste vondst van het afgelopen jaar betreft het anonieme Karl May boek Gered door de
haaien, waarover op de voorgaande pagina werd bericht.
Korte tijd geleden vernam ik van een ambulant boekverkoper dat hij onlangs een gebonden exemplaar
van Kruger-Bei had verkocht. Het deed me deugd dit te horen en ik was erg benieuwd hoe het boek er
uit zou zien, dat wil zeggen in welke band het gebonden was. Dit boek is immers zeer zeldzaam en er
waren tot dusverre slechts twee exemplaren bekend, die elk een andere band hebben. Gelukkig was de
naam van de gelukkige nieuwe eigenaar bekend, zodat na contact met wat goede wil een aantal foto’s
mijn kant op kwam. Tot mijn verwondering was dit derde exemplaar ook weer anders dan de eerste
twee.

Zoals op bijgaande foto’s zichtbaar is, is dit een witte variant op de blauwe band
met het logo AP, die reeds eerder bekend was en waarover ik in “Karl May, de
‘verschreven’ schrijver” op blz. 162 het logo toonde met de oproep (zie ook de
kleurenfoto in dit boek op blz. 241) om te helpen ophelderen waarvoor dit logo
staat. Tot op heden mocht ik hierop geen reacties ontvangen.
Op zich dus weer een leuke vondst, die weer eens demonstreert dat het de moeite
loont om te blijven zoeken en uitkijken. Vanwege het feit dat de naam van Karl May
niet op het boekje voorkomt, zijn er ongetwijfeld veel exemplaren ongemerkt teloor
gegaan, zodat dit boekje, waarmee men van uitgeverszijde jarenlang geadverteerd
heeft om het kwijt te raken, een zeldzaam object is geworden.
Omdat ik krantenreclames van Uitg. Mij. “Futura” ken voor dit boek in dagblad Het
Centrum, vanaf de kennelijk eerste publicatiedatum 6 april 1921
tot 5 december 1924 en daarna niet meer, neem ik aan dat deze
titel in of na 1925 door een andere uitgever (met het AP-logo) is
overgenomen. De nieuwe eigenaar heeft er toen kartonnen
bandjes omheen gezet, naar wij nu weten tenminste in de
kleuren blauw en wit.
Het ligt voor de hand te vermoeden dat alle door Futura zelf
verkochte exemplaren van Kruger-Bei in 1921 ingenaaid zijn
geweest (zie foto links), omdat wij verder alleen een kartonnen
gelegenheidsband kennen van Boekhandel Het Centrum te
Arnhem.
FCR
Eerste advertentie in
Het Centrum, 6 april 1921

PS:
Voor kleurenfoto’s van de twee eerdere gebonden exemplaren verwijs ik graag naar “Karl May boeken
zoeken in alle hoeken, de 21 zeldzaamste in Nederland” (J.C. Oosterbaan, 2005), blz. 199.
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Nieuwe vondsten
EEN GEKARTONNEERD EXEMPLAAR VAN UIT DE SAHARA
en enkele andere vondsten
Het zal velen uwer niet ontgaan zijn dat recentelijk op internet werd aangeboden een merkwaardig
gekartonneerd exemplaar van Uit de Sahara. De nieuwe eigenaar stelde ons hiervan de volgende foto
ter beschikking:

Zoals u ziet is het voorplat zeer uitbundig bedrukt, op een basis van krokodillenschubbenprint. Deze
uitvoering is ongetwijfeld eenvoudiger en goedkoper geweest dan die in de bekende linnen band, maar
omdat tot op heden geen enkel ingenaaid exemplaar bekend is, weten wij voorlopig niet of alle
ingenaaide boeken van deze titel er ook zo uit hebben gezien. Wie kan hier iets naders over zeggen?
Dan hieronder nog drie merkwaardige vondsten: links “Driemaal Kerstmis bij Karl May” (Vlaamse
Filmkens, nummer 76). Hiervan is de inhoud ons geheel onbekend. Wie kan ons helpen? In het midden
een ingenaaide Schoonderbeek in tot dusver onbekende kaft. Rechts een “nieuw” stofomslag van
Ameta, Antwerpen, vermoedelijk daterend van 1958.
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DE BOER VAN HET ROER
door Maarten van Diggelen
Op 4 november 2006 werd tijdens de oprichting van de Karl May Vereniging in Amersfoort de reprint De
Boer van het Roer gepresenteerd. Het verhaal verscheen in 1887 als uitgave van de Maatschappij “De
Katholieke Illustratie” te ‘s-Hertogenbosch. Zullen we eens nagaan waar en onder welke
omstandigheden Karl May dit verhaal heeft geschreven?
We schrijven het jaar 1878. Karl May heeft zijn
eerste verbintenis met Münchmeyer beëindigd.
Een reeks kleinere vertellingen en voorstudies
zit er op en het eigenlijke werk kan nu
beginnen. Vanaf januari wonen Karl May en
Emma Pollmer in “Villa Forsthaus” in de
(latere) Forsthausstrasse 2. Zij waren nog niet
getrouwd (dat zou eerst op 17 augustus 1880
plaatsvinden), zodat zij wat betreft het
samenwonen hun tijd ver vooruit waren.

Villa Forsthaus

Op 26 januari 1878 wordt Emma’s oom, de aan
lager wal geraakte kapper Emil Pollmer (geb.
1828) in Niederwürschnitz bij Ölsnitz in de buurt
van Hohenstein in de paardenstal van het Gasthof
“Zum braven Bergmann” dood aangetroffen. Als
Karl May met Pasen in Hohenstein is vraagt
Emma’s grootvader Christian Gotthilf Pollmer, die
door allerlei krantenberichten verontrust is, of
Karl de dood van zijn zoon kan onderzoeken.
May gaat naar Niederwürschnitz naar het Gasthof
en geeft zich uit voor een ambtenaar die met het
onderzoek naar de dood van Emil Pollmer is
belast.
Zijn autoritair optreden wekt de argwaan van de
Zum braven Bergmann
Ölsnitzer politieagent Ernst Oswald. Hij rapporteert
dat een onbekend persoon op eigen houtje bezig is een onderzoek uit te voeren en zich uitgeeft als een
soort rechercheur. Na enig navragen in het dorp is men er al gauw achter dat de onbekende persoon
identiek is met de reeds meerdere malen bestrafte Karl May uit Hohenstein. Karl May had zich overschat
en de imponerende houding waarmee Old Shatterhand nog vaak zou optreden ging in de praktijk niet
op. Op 9 januari 1879 wordt hij in Stollberg tot drie weken gevangenis veroordeeld, die hij, ondanks een
verzoek om genade, moet uitzitten in de gevangenis van Ernstthal en wel van 1 tot 22 september.1

1

(red.) Later is gebleken dat Emil Pollmer ten gevolge van dronkenschap onder een wagen geraakt was en aan de gevolgen
daarvan overleed.
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Gevangenis in Ernstthal
In mei 1878 verscheen in “Frohe Stunden” van Bruno Radelli in Dresden het verhaal Der Africander, een
avontuur in Zuid-Afrika onder het pseudoniem Emma Pollmer. Mogelijk gebruikte May dit pseudoniem
om zijn eigen naam uit de publiciteit te houden omdat hem een rechtszaak boven het hoofd hing. Der
Africander is een kort verhaal, dat later bij de Karl-May-Verlag in deel 71 Old Firehand zou verschijnen en
waarin het ongeveer slechts 15 pagina’s in beslag zal nemen.
Het verhaal dat zich rond 1830 afspeelt gaat over de strijd tussen Boeren en Zoeloes. De Engelsen zijn de
kwaaie geesten en Sir Raffley en ene John Hoblyn, twee edele vertegenwoordigers van Engeland rijden
naar Klaarfontein, de farm van de familie Piet van Holmers. Zij overrompelen de boerin en nemen
Hannje mee. Hannje is de dochter van het grote Zoeloeopperhoofd Panda en wordt door Sir Raffley voor
korte tijd als vrouw begeerd. Panda en de Boerenleider Pieter Uys weten haar na de nodige avonturen te
bevrijden. Piet trouwt met Hannje, krijgt van zijn schoonvader een groot aantal diamanten en zo eindigt
de eerste versie van De Boer van het Roer met een happy end. May heeft zijn inspiratie voor dit verhaal
gevonden in het in 1855 bij Kreidel en Niedner in Wiesbaden verschenen boek “Die Boerenfamilie von
Klaarfontein”, geschreven door W.O. von Horn (W. Oertel) (zie de foto van de titelpagina op de volgende
bladzijde). Hoewel in dit verhaal de namen Mietje en Jan Uys als liefdespaar voorkwamen, veranderde
May die voor dit verhaal in Hannje en Piet.
Sinds september 1877 is May redacteur van “Frohe Stunden” waarin hij
een aantal korte verhalen publiceert. Na de affaire met de dood van
Emma’s broer bleef het stel in Ernstthal wonen. (Eerst in 1898 werden
de gemeenten Hohenstein en Ernstthal samengevoegd). May woonde
weer in zijn ouderlijk huis.
In maart 1879 komt May in contact met de “Deutscher Hausschatz” en
vanaf juni verschijnt daarin o.a. Unter Würgern, een avontuur uit de
Sahara. De lezers zijn zo enthousiast over dit verhaal dat de redacteur
Venanz Müller aan May meedeelt dat alles wat uit zijn pen komt
gepubliceerd zal worden en wel tegen directe betaling. Dit stond May
wel aan want hij zat dringend verlegen om regelmatige inkomsten. Zo
verschijnt in 1879 in de nummers 8-12 Der Boer van het Roer.
May herschreef het verhaal en werkte het om tot een omvangrijkere
novelle. Hij nam enkele details over uit het boek van Von Horn. Zo
veranderde hij de namen Hannje en Piet weer in Mietje en Jan, zoals
die in het boek van Von Horn voorkwamen. Het opvoeren van de kaffer
“goed dapper Quimbo” geeft het verhaal de komische noot die bij May
in zijn romans zelden ontbreekt.
Deutscher Hausschatz
Op deze publicatie is de vertaling in de “Katholieke Illustratie” gebaseerd. Het historisch overzicht
betreffende de geschiedenis van Zuid-Afrika is evenwel weggelaten.
In 1897 bewerkte May dit verhaal opnieuw voor deel 23 Auf fremden Pfaden van Fehsenfeld nog steeds
onder de naam Der Boer van het Roer. In de naoorlogse Bamberg-versie luidt de titel Das Kafferngrab.
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Quimbo

De roman van W.O. von Horn

Om geloofwaardig te maken dat hij dit avontuur zelf beleefd had veranderde May eenvoudig een paar
geografische- en persoonsnamen en kon het verhaal zo in de zeventiger jaren laten spelen. De naam
Dingaan wijzigde hij in Sikukuni, die evenwel geen Zoeloe was, maar tot de stam Bapedi behoorde.
Panda werd Somi en Pieter Uys werd opgevolgd door zijn zoon Kees. Dat Sikukuni als broer en
moordenaar van de beruchte Tschaka werd aangeduid is op z’n minst vreemd, want Tschaka werd reeds
in 1828 door Dingaan vermoord! De turbulente toestanden in Zuid-Afrika zorgden er voor dat Karl May
door de bomen het bos niet meer zag.
Ondanks dat Mays privé-leven in 1879 onder zware druk stond, hij was in afwachting van een
gevangenisstraf van 3 weken, publiceerde hij in dit jaar toch nog een groot aantal verhalen (zoals de
bewerking van Ferry’s Der Waldläufer en de tweede versie van Old Firehand). Hij bleef dus zeer
productief. We hebben evenwel gezien dat May zelf zijn verhalen soms meerdere malen bewerkte. Wil
men een Karl-May verhaal in de meest originele vorm lezen, dan moet men terug naar de reprints van de
Karl-May-Gesellschaft of de Karl-May-Verlag en zelfs deze “originelen” zijn destijds door de uitgevers
bewerkt, ook zonder dat May dat wist. De originele manuscripten werden door de uitgevers meestal
vernietigd nadat het verhaal gepubliceerd was.
Aankondiging

KARL MAY VERZAMELAARSCOMPENDIUM

In november 2006 werd het eerste deel gepresenteerd van de nieuwe druk van Karl May Compleet voor
verzamelaars van Nederlandstalige uitgaven, deel 1: 1882-1948. Dit bevat kleurrijke overzichten van alle
uitgaven in tijdschrift- en boekvorm, met oog voor de vele varianten. De prijs is € 12,00 plus € 1,32
verzendkosten. Het is thans bijna uitverkocht.
Het tweede deel, dat de periode 1949-heden bestrijkt en ook alle stripverhalen omvat, zal later in 2007
verschijnen. U kunt uw bestelling hiervan alvast doorgeven aan de redactie.
FCR
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Boekbespreking
DE TWEEDE NEDERLANDSE KARL MAY-REPRINT: “DE BOER VAN HET ROER”
“De Boer van het Roer”- Een Avontuur uit de Transvaal. Uitgave van de Maatschappij “De Katholieke Illustratie”. ‘s-Hertogenbosch
1887 (anoniem). Reprint door Peter de Vos (Antiquariaat Reynaert & Co. Winschoten 2006), uitgegeven t.g.v. de Karl May-dag en de
oprichting van de Karl May Vereniging op 4 nov. 2006 in Amersfoort.

door Jan Willem van der Jagt
Nadat ruim drie jaar geleden een eerste hereditie van een oude Nederlandse Karl May-uitgave
gepresenteerd was, te weten De Schat der Inca’s uit de tweede jaargang van het tijdschrift “De Jeugd”
uit 18932, is er in het voorbije najaar op dit gebied een tweede soortgelijke uitgave verschenen. Ditmaal
betreft het een verhaal dat indertijd waarschijnlijk als premieboekje gebruikt is voor nieuwe abonnees
van “De Katholiek Illustratie”.
Het is een klein boekje, De Boer van het Roer- Een Avontuur uit de Transvaal. Uitgave van de
Maatschappij “De Katholieke Illustratie”. ‘s-Hertogenbosch 1887 (zonder
vermelding van auteur uitgegeven). Van de oorspronkelijke uitgave is
slechts één exemplaar bekend, dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag bevindt, en daar door mij in maart 2003 via het internet
ontdekt is (tot dan toe was de herkomst niet bekend). In deze periode
gingen we er voor dit boekje (en voor het ‘zusterexemplaar’ Robert
Surcouf uit 1886) nog van uit dat er aan deze uitgave wel een eerdere
publicatie van het verhaal in het tijdschrift “De Katholieke Illustratie”
vooraf gegaan zou zijn. Ten onrechte, naar inmiddels gebleken is.3 Dit
enige exemplaar heeft geen boekband of omslag, zodat we hierover in
het duister tasten.4 Evenals de eerste reprint is ook deze heruitgave op
voortreffelijke wijze verzorgd door Peter de Vos van Antiquariaat
Reynaert & Co. te Winschoten, die het boekje van een aantrekkelijke
kartonnen bandje en stofomslag met fantasieversiering voorzien heeft.
Zoals de tekst op het stofomslag aangeeft is het herdrukte boekje in 50
genummerde exemplaren uitgegeven ter gelegenheid van de Karl Maydag op 4 november 2006 in Amersfoort, bij welke gelegenheid onze
Vereniging opgericht is.
Voor de omstandigheden waaronder deze novelle tot stand gekomen is
verwijs ik graag naar het boeiende artikel van Maarten van Diggelen
elders in dit blad.
Voorzover ik heb kunnen zien volgt het Nederlandse boekje – anders dan
de tekst van de Inca-reprint, die eerder een vrije navertelling is – de
Duitse tekst van Karl May op de voet, inclusief de hoofdstukindeling (zie
blz. 5, 15, 38, en 70), afgezien van twee langere beschouwelijke passages die weggelaten zijn. Voor we
dit echter verder uitwerken is het van belang meer informatie te geven over de verschillende Duitse
versies van Karl Mays hand.
De verschillende Duitse versies
De oudste Duitse versie (versie I) is getiteld Der Africander, met als ondertitel “Ein Abenteuer aus
Südafrika, von Emma Pollmer”. Het eerst bekende voorkomen van deze tekst is in de tweede jaargang
van het tijdschrift “Frohe Stunden” uit [sept.] 1878. Het is denkbaar dat het verhaal ergens anders al
eerder verschenen was – er duiken bij onze oosterburen net als in ons land nog steeds onbekende
publicaties van May-werk op - , maar eerder dan begin 1877 is niet waarschijnlijk. Dit houdt verband met
het feit dat onze auteur zijn latere eerste vrouw Emma Pollmer eerst in november 1876 nader heeft leren
kennen, al blijft het mogelijk dat hij het verhaal eventueel eerder onder een andere naam heeft
uitgegeven. Deze eerste versie is zeer veel korter, heeft nog geen zevende deel van de omvang van de
twee latere versies. Het verhaal onderscheidt zich ook van deze latere versies doordat het niet vanuit een
ik-perspectief verteld is.
De tweede versie (versie II.a), waarvan het hier besproken boekje de vertaling vormt, heet Der Boer van
het Roer, met als toevoeging “Ein Abenteuer aus dem Kaffernlande, von Karl May”. Deze novelle,
2

Zie J.C. Oosterbaan, “Karl May - Boeken zoeken in alle hoeken”. Krabbendijke 2005, blz. 129 e.v.
Zie J.C. Oosterbaan & F.C. Roest, “Karl May - De ‘verschreven’ schrijver”. Krabbendijke 2006, blz. 156
4
Zie voor meer details Oosterbaan, “Boeken zoeken etc.”, blz. 113 e.v.
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-13verdeeld in 4 getitelde hoofdstukken, is opgenomen in de 6e jaargang uit 1879/80 van het meer bekende
tijdschrift “Deutscher Hausschatz in Wort und Bild”, waarin Karl May in de volgende jaren zijn
belangrijkste Reisvertellingen zou publiceren, die de basis vormen van de bekende groene bandjes van
de Fehsenfeld-uitgave uit Freiburg. Het hier aanzienlijk uitgewerkte en veel omvangrijker verhaal,
verschenen van november tot december 1879 (dus tamelijk kort na versie I), speelt zich evenals versie I af
omstreeks 1830, en is zoals meer van Mays vertellingen in deze begintijd opgezet vanuit een ikperspectief, zonder dat men daarbij aan Old Shatterhand of Kara Ben Nemsi moet of zelfs kan denken.
De derde en laatste versie (versie II.b) is, met dezelfde titel als versie II.a, opgenomen in de reeks van de
Gesammelte Reiseerzählungen uit Freiburg, en wel als tweede (en langste) verhaal in deel 23 Auf
fremden Pfaden (1897). Deze versie is in principe gelijk aan versie II.a
(vandaar mijn aanduiding II.b), behalve dat het geheel zich nu ongeveer
50 jaar later afspeelt. Dit was noodzakelijk omdat het nu gepresenteerd
werd als een belevenis van de ik-persoon, die men geacht werd te
identificeren met de schrijver. In verband hiermee zijn sommige namen
door andere vervangen en enkele kleinere wijzigingen in de tekst
aangebracht. De verdeling in vier hoofdstukken is ook dezelfde, zij het
dat de hoofdstuktitels om onduidelijke reden vervallen zijn (met een paar
kleine aanpassingen had May ze m.i. zeer goed kunnen handhaven).
Het is in dit verband interessant een indruk te geven van de indeling en
opbouw van de verzamelbundel Auf fremden Pfaden, waarin deze laatste
versie opgenomen is. Op de eerste plaats staat een korte vertelling die
zich in Lapland afspeelt. Daarna komt deze Zuid-Afrika-episode, gevolgd
door een vijftal Oriënt-verhalen. Het deel wordt afgesloten met twee
Amerika-vertellingen. Dit lijkt een bonte verzameling, en ik moet zeggen
dat ik er lange tijd zo tegenaan gekeken heb. Maar de Duitse Karl Mayonderzoeker Eggers heeft er in een studie op gewezen dat deze indeling
niet bijgeval is.5 Hij maakt er opmerkzaam op dat we ‘op Mays vreemde
paden’ eerst naar het hoge noorden gevoerd worden, vervolgens naar
het verre zuiden, dan naar het oosten, en tenslotte naar het westen.
Daardoor ontstaat een kruisvorm op de wereldkaart. Het geheel wordt
ook omraamd doordat de openings- en afsluitingsvertelling zich beide in een sneeuwlandschap
afspelen. En, zoals Eggers opmerkt, hierdoor wordt ook een verbinding gelegd met het volgende
Freiburg-deel, Weihnacht! (bij ons bekend als Het Goud van Winnetou of Winnetou en de goudzoekers),
dat zich ook grotendeels in winter en sneeuw afspeelt. Ik heb hier even bij stilgestaan, omdat zulke
observaties duidelijk maken dat Karl May niet zomaar een jongensboekenschrijver is.
Vergelijking van de Nederlandse versie met de Duitse
Na deze uitweiding keren we terug naar ons Nederlandse boekje. Het verhaal is vrij simpel, en hoeft hier
niet samengevat te worden. Alleen wil ik vermelden dat het ‘roer’ in de
titel de aanduiding van een geweer is (het woord betekent eigenlijk
‘buis’ of ‘pijp’, vgl. het Duitse ‘Rohr’). Merkwaardig genoeg moeten we
vaststellen dat enkele in het Duitse origineel voorkomende drukfouten
in namen zijn blijven staan, die te verklaren zijn uit een combinatie van
onwetendheid en leesfouten bij het verwerken van Karl Mays (in
principe goed leesbare) handschrift. Zo horen we over Pieter Rotief i.p.v.
Retief (blz. 8 en elders), en over Potpieter i.p.v. Potgieter (blz. 11 en
elders). In ons land zou men toch meer kennis van zaken en dus
aanpassing van de tekst hebben mogen verwachten! Een soortgelijke
reeds in het Duits voorkomende leesfout vinden we op blz. 17, waar het
over het plaatsje Ericua gaat, terwijl het Griqua moet zijn. De vermelding
van Transvaal in de Nederlandse ondertitel doet ook vreemd aan,
aangezien het toch duidelijk over Natal gaat.
Zoals hierboven al gesignaleerd zijn er twee grotere passages in deze
Nederlandse vertaling komen te vervallen. Beide gedeeltes ontbreken
ook in de enige andere Nederlandse publicatie van deze novelle die mij
bekend is, opgenomen in Spectrumpocket 50 als derde gedeelte, onder
de titel De koning der Zoeloes (gebaseerd op de Bamberg-editie). De
eerste weggelaten passage betreft de uitgebreide inleiding over Afrika
(in de Freiburg-uitgave bijna 4 bladzijden), die in minder uitgewerkte
vorm al voorkomt aan het begin van versie I. De openingszin van Karl Mays verhaal wil ik u niet
5

Zie: Klaus Eggers, “Der Aufbau einer literarischen Welt - Texte Karl Mays in Ausgaben zu Lebzeiten des Autors”. Köln 1989
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-14onthouden: “Als een reusachtige sfinx, waarvan de raadsels sinds millennia op hun oplossing wachten,
ligt aan de zuidelijke punt van de oude wereld en bespoeld door twee machtige oceanen het aan
tegenstellingen evenzeer als aan geheimen rijke continent van Afrika.” In deze – in het Nederlands dus
niet voorkomende – inleiding komen twee vermeldenswaardige drukfouten voor. De eerste, die in alle
drie de versies staat, betreft de verwijzing naar het begin van de kolonisatie van zuidelijk Afrika door de
Nederlanders onder de zeekapitein Van Kisbock (Fehsenfeld: Kisboek) in 1600. Dit is een duidelijke
leesfout voor [de koopman Jan] van Riebeeck, die in 1652 in opdracht van de V.O.C. met de eerste
Nederlandse nederzetting begonnen is. Het incorrecte jaartal zal in Karl Mays bron mogelijk een meer
globale aanduiding geweest zijn, bijv. ‘ca. 1600’. De tweede drukfout komt niet voor in de versies I en
II.a, maar wel in de laatste versie (II.b), waar het gaat over een expeditie uitgestuurd door de ‘indische’
koning Josafat uit 1 Kon. 22, wat natuurlijk een leesfout is voor ‘jüdische’ koning (zo in de versies I en
II.a). Het bijzondere is dat deze vergissingen in de mij ter beschikking staande Bambergversie (452e
duizendtal) van de Karl-May-Verlag, met als titel Das Kafferngrab allebei nog voorkomen. Zonder te
willen polemiseren, vraagt men zich toch wel af waarom ze zulke evidente blunders hebben laten staan,
terwijl ze naar het oordeel van velen zoveel onnodige en omvangrijke “verbeteringen” in hun edities
hebben aangebracht.
De tweede omvangrijke passage, die in het Nederlandse boekje niet is opgenomen, betreft uitgebreide
reflecties van Pieter Uys in gesprek met de ik-persoon over historische en politieke ontwikkelingen in het
algemeen en toegepast op Zuid-Afrika. Deze komen nog niet voor in versie I, maar beslaan in versie II.a
en II.b 6½ (Fehsenfeld) bladzijde. Ze horen thuis op blz. 11 van het herdrukte boekje na de eerste
woorden van de voorlaatste alinea: ‘Hij zag nadenkend voor zich’.6
Het kan verder nuttig zijn te wijzen op twee drukfouten in het boekje. Op bladzijde 47 is na regel 20 een
vraag weggevallen: ‘ “Waartoe?” ‘, terwijl men op bladzijde 75 in regel 16 moet lezen ‘Hoe lang ... ‘ i.p.v.
‘Wie lang ... ‘. Zoals zo vaak in zulke uitgaven is er nog een aantal andere drukfouten van minder belang,
die we hier stilzwijgend voorbij kunnen gaan.
May en het Nederlands
Mays gebrekkige Nederlands, dat in de Duitse uitgaven van De
Pimpelpaarse Methusalem zo’n grote rol speelt en daar onze lachlust
wekt, is in het origineel van deze novelle slechts vertegenwoordigd met
een beperkt aantal woorden, uitdrukkingen, en namen, bijv. ‘Mynheer’ en
Soofje’ (i.p.v. ‘Sofie’; ‘i’ en ‘j’ worden wel vaker verward). Er is in dit
verband een interessant artikel van Leo Ross, “ ‘Ik wet, wat ik word
maken’. Het Nederlands van Karl May”.7
Op bladzijde 15 en aan het slot van de vertelling gaat het over een
plaatsje in Zeeland met de naam Storkenbeek, dat echter niet te traceren
is. Waarschijnlijk is ook hier een leesfout in het spel. Misschien weet een
van de lezers meer?
Gegevens over de reprints van de oorspronkelijke Duitse versies
Tenslotte vermeld ik hier de gegevens over de reprints van de drie
oorspronkelijke Duitse versies:
I in: Frohe Stunden, Karl-May-Gesellschaft 2000 (tekst ook in een bruikbare
leesuitgave in dl. 71 van de Karl-May-Verlag, Old Firehand. Bamberg 1967, een
verzamelbundel van vroege versies van verschillende vertellingen) – bij mijn
weten niet op het internet te raadplegen.
II.a in: Kleinere Hausschatz Erzählungen, Karl-May-Gesellschaft 1982 –
http://karlmay.leo.org/kmg/primlit/erzaehl/sammlung/hsschtz/index.htm.
II.b in: Freiburger Erstausgaben, Karl-May-Verlag 1982-84, Bd.23 (de Radebeuluitgaven van dit deel zijn overigens in principe onbewerkt) –
http://karlmay.leo.org/kmg/primlit/reise/gr23/index.htm.
Al met al mogen we blij zij met deze en de vorige Nederlandse Karl May-reprint,
terwijl we vol spanning uitzien naar de andere aangekondigde heruitgaven.

6

In de Spectrum-pocket blz. 65 na de eerste zin van de laatste alinea.
In: De Parelduiker 2002, nr. 1, 24-32 (internet-versie: “Karl May en het Nederlands” van Leo Ross, met noten van Roger Schenk
(http://karlmay.apriana.nl/2003a.html)
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GEDIGITALISEERDE KRANTEN ALS BRON VOOR KARL MAY ONDERZOEK
door Frits Roest
Bij verschillende eerdere gelegenheden (zoals in het tweede deel van “Karl May, de verschreven
schrijver”), heb ik al gewezen op het belang van oude krantenjaargangen bij het onderzoek naar de
geschiedenis van Nederlandse Karl May uitgaven. In dit eerste nummer van ons tijdschrift kom ik hier
graag nog eens op terug. Steeds meer krantenarchieven worden in hun geheel gedigitaliseerd en
kunnen via het internet worden geraadpleegd. De toegankelijkheid van deze archieven wordt hiermee
enorm vergroot, temeer daar binnen deze archieven op datum en op trefwoord kan worden gezocht.
De archieven waar ik ditmaal speciaal op wil wijzen zijn die van De (Groene) Amsterdammer (Groene
historisch archief, http://213.222.9.137/dga/). Hier vindt u - in facsimile - de eerste 64 volledige
jaargangen van De Groene, van 1877 tot en met 1940. Het archief is per pagina doorbladerbaar en
tevens doorzoekbaar op in de tekst voorkomende termen.
Historische kranten in beeld (Koninklijke Bibliotheek), waar jaargangen kunnen worden doorzocht van
Het Centrum (1910-1930), NRC (1910-1930), Het Vaderland (1920-1945) en Het Volk (1910-1920),
bereikbaar via de website van de Koninklijke Bibliotheek: http://kranten.kb.nl/index2.html.
Eveneens beschikbaar zijn de archieven van De Soester (1921-1934) en De Soester Courant (1921-2005)
via de website http://213.136.26.247/soestercourant/gedruktmateriaal/start.aspx.
Het aantal digitaal beschikbare kranten zal in de nabije toekomst vermoedelijk nog sterk worden
uitgebreid, te beginnen met De Telegraaf.
Enkele voorbeelden. Zoeken op “Karl May” (wel aangeven dat het om deze exacte uitdrukking gaat)
levert de volgende aantallen treffers op:
Het Centrum, 26; NRC, 178; Het Vaderland, 136; Het Volk, 6; De (Groene) Amsterdammer 46; De Soester
Courant, 36.
Onder deze treffers zitten advertenties voor Karl May boeken en films, artikelen over Karl May,
boekbesprekingen, aankondigingen van nieuwe boeken en verwijzingen naar Karl May. Uiteraard is dit
slechts een voorbeeld en kan er ook op andere trefwoorden als Winnetou, Old Shatterhand enz. worden
gezocht. Soms levert een advertentie interessante informatie op over het precieze moment waarop een
boek werd aangeboden of over de prijs die er voor een boek betaald moest worden. Het is gemakkelijk
om van zo’n digitale vondst een fotootje te maken. Ik heb op deze manier alles wat ik in deze
krantenjaargangen vond digitaal uitgeknipt en opgeslagen in het archief van onze Karl May Vereniging.
Enkele voorbeelden van zulke knipsels:

31 mrt 1917 - NRC

3 jan 1931 - Het Vaderland

26 okt 1954 - SoesterCourant

9 dec 1966 - SoesterCourant

Dwaal eens op uw eigen of andermans computer door deze krantenjaargangen. Een nieuwe wereld gaat
voor u open! Interessant is bijvoorbeeld om te zien in welke historische context de verschillende
boekuitgaven, reclames, aankondigingen en besprekingen thuishoren.
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Karl May Vereniging
HET VERENIGINGSARCHIEF
door Frits Roest
In deze rubriek laat ik u een artikel zien, dat zich in ons archief bevindt. Doel van deze rubriek is het
wekken van belangstelling voor het archief, zodat dit gebruikt gaat worden als achtergrondmateriaal bij
het schrijven van artikelen in dit tijdschrift. In principe zijn alle in het archief voorkomende materialen
gedigitaliseerd, zodat deze eenvoudig op cd-rom of zelfs per internet kunnen worden toegestuurd.
Tevens doe ik een beroep op alle leden om in hun bezit zijnde kranten- en tijdschriftartikelen,
reclamematerialen, advertenties enz. enz. ter beschikking te willen stellen voor ons archief, om te
worden ingescand. U krijgt dan het origineel weer onbeschadigd terug. Bij voorbaat dank!

Bron: NRC, 24 februari 1942
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Ervaringen van verzamelaars
VERZAMELPIJN
door Joop Oosterbaan
De menselijke activiteit die we vangen onder de woorden “het verzamelen van boeken uit de
jeugdjaren”, vindt veelal zijn oorsprong in nostalgische gevoelens. Uiteraard zijn er veel verzamelaars
van andersoortige boeken en ik ben er niet zeker van dat deze verzamelaars voornamelijk door nostalgie
gedreven worden, wel denk ik dat sommigen van hen er een tik van mee hebben gekregen.
Het kinder- en jeugdboeken verzamelen lijkt mij daarentegen wel
veelal gebaseerd op de ‘zoete’ pijn van het terugverlangen naar de
eerste diepe indruk, die een bepaald boek of een bepaalde
schrijver, in de jeugdjaren op een mensenkind heeft gemaakt. Pure
nostalgie derhalve, gelet op de betekenis die het woord thans
heeft. Hierbij passen twee opmerkingen. Ten eerste zijn er
jeugdboekenverzamelaars die al direct in hun jeugd met
verzamelen begonnen en het hele verdere leven ermee zijn doorgaan, dezulken werden derhalve niet door nostalgie gedreven! Ten
tweede lijkt het erop dat het gebruik van het begrip ‘nostalgisch
verzamelen’ taalkundig nog tamelijk ‘vers’ is.
Het woord nostalgia stamt namelijk uit de 17e eeuw en werd
bedacht door een student uit Oostenrijk die waarschijnlijk naar zijn
geboortegrond terugverlangde. Het is samengesteld uit twee Griekse woorden, nostos, terugkeer en
algos, pijn. In de medische wetenschap in Europa stond het woord nostalgia daarna eeuwenlang voor
een ziekte, waarbij de patiënt psychisch volkomen van slag was, omdat hij in den vreemde verkeerde en
zo sterk naar huis terugverlangde dat hij niet meer kon functioneren. Gevallen met dodelijke afloop
werden gemeld. In de Codex Medicus, 1975, Amsterdam: Agon Elsevier, wordt de ziekte niet meer onder
deze naam vermeld. In lekentaal spreken we tegenwoordig van ‘Heimweh’, herstel heimwee. Onder het
lemma nostalgie vinden we in Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 2005, 14e druk,
Utrecht/Antwerpen : Van Dale Lexicografie, onder andere de volgende betekenissen: verlangen vol
heimwee, heimwee in de tijd. Vooral deze laatste betekenis is naar mijn mening van toepassing bij het
hartstochtelijk verzamelen van die boeken uit onze vroege jaren die een diepe en blijvende indruk
hebben gemaakt.
De Saksische schrijver Karl May (1842 - 1912), die al door vijf generaties werd en wordt gelezen, vooral in
Duitsland maar daarnaast ook in vele andere landen in Europa - terwijl zijn boeken nu
zelfs vertaald zijn in de Chinese taal en het bahasa indonesia - is een auteur die vele
verzamelaars kent. In Nederland, dat een Karl May-land bij uitstek is, werd de eerste
vertaling van Karl May gevonden in de Katholieke Illustratie van 1882. Zelf (geboren in
1928) denk ik te behoren tot de tweede generatie verzamelaars en serieus begonnen
te zijn, uit puur nostalgische overwegingen, met het verzamelen van Karl May-boeken
in 1962. De ‘trigger’ is ongetwijfeld geweest het verschijnen van de Prisma Pockets in
1962, maar het is gebaseerd op nostalgie. Maarten van Diggelen, de nestor van de
thans opererende verzamelaars, zou eveneens tot deze tweede generatie kunnen
behoren. Van de eerste generatie zijn dr. F.C. de Rooy, Han Simons en D. Heyink
enkele bekende namen.
Ondertussen ben ik er wel achter gekomen dat, behoudens de nostalgiefactor die
frequent voorkomt, verzamelaars heel verschillende motieven en gevoelens hebben bij
het starten en samenstellen van hun Karl May-verzameling. Voortdurend ontmoet ik
andersoortige verzamelaars. Wat de breedte van hun verzamelingen aangaat: ik ken er die alleen Bechtboeken verzamelen, maar ook die alles waar Karl May op staat verzamelwaardig achten, al staat er geen
woord van Karl May zelf meer in een bepaald boek.
Van stripboeken, films, openluchtspelen e.d., al wordt de naam Karl May in relatie met die uitingen
dikwijls ge(mis)bruikt, wil ik persoonlijk niets weten. Om de simpele reden dat het afbeelden van mijn
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-18‘helden’ het beeld verstoort dat ik in mijn fantasie van hen heb opgebouwd. Velen denken daar gelukkig
heel anders over. Ik zeg ‘gelukkig’ omdat ik drommels goed besef dat al deze verschillende exercities
helpen de naam Karl May ‘top of mind’ te houden.
Wanneer u zelf Karl May-boekenverzamelaar bent moet u zich van mijn inzichten dus geen zier
aantrekken, maar uw eigen inzichten volgen en uw eigen richtlijnen vaststellen. Wel, denk ik, is het
verstandig volgens een bepaald inzicht een verzameling systematisch op te zetten en om dat te kunnen
doen is het nodig te weten wat er zoal te koop is aan Karl May-boeken in Nederland.
Zelf heb ik daar vele jaren mee gesukkeld, omdat er naast het boek van dr. F.C. de Rooy, die slechts een
opgave verstrekt van de hem bekende en door hem gewilde boeken, geen enkele schriftuur bestond,
waarin het werk van Karl May in Nederland systematisch werd gerangschikt. Gelukkig had ik een oudere
broer die in zijn jeugdjaren al begonnen was met zijn Karl May-verzameling en daar nooit mee gestopt
was. Van hem leerde ik aanvankelijk een aantal series te identificeren en leerde ik een beetje gericht te
zoeken. In de negentiger jaren van de vorige eeuw besloot ik, toch min of meer uit arrenmoede, dan
maar zelf het m.i. noodzakelijke boek te schrijven teneinde enige orde in de Karl May-chaos in
Nederland te bewerkstelligen.
Dat was een kloek besluit, maar gelukkig wist ik niet wat voor een Sisyfusarbeid ik moest verrichten om
tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Al doende besefte ik al snel dat dit eerste boek niet het laatste
zou kunnen zijn. Lang niet alle gegevens waren bekend want lang niet alle mogelijke bronnen waren
ontsloten. Maar goed, in 1999 verscheen: “Karl May: Een ketting van boeken, handleiding voor Karl Mayboekenverzamelaars, met bibliografisch karakter.”
De eerste druk was verbazingwekkend snel uitverkocht en de reacties van
vele verzamelaars, die nu veelal lid zijn van de Karl May Vereniging, waren
verrassend positief, waarvan tientallen schriftelijke en niet minder telefonische mededelingen getuigen. Zelf was en ben ik niet zo blij met die eerste
druk, want zo ongeveer alle fouten die men kan maken bij het uitgeven van
een boek heb ik bij deze eersteling gemaakt. Gelukkig was in 2000 reeds
een uitgebreide tweede druk nodig, met talrijke verbeteringen en
aanvullende gegevens, waarbij de
hulp
en informatie
van
medeverzamelaars een belangrijke positieve rol heeft gespeeld. Om het de
verzamelaars makkelijker te maken op hun zoektochten naar ‘vondsten’ op
markten en bij antiquaren, kwam Frits Roest met het idee van een
Compendium, waardoor, dankzij het handige formaat en de slimme
overzichtelijkheid, de noodzakelijke informatie voor een eventueel noodzakelijke aanschaf op handzame
wijze werd verstrekt.
We zijn nu al weer zeven jaar verder en weten ondertussen veel meer van de materie dan ik ooit voor
mogelijk had gehouden, maar de principes van het verstandig en met inzicht verzamelen zijn niet
gewijzigd. Wel is er door de opkomst van het boeken kopen via internet een tweede ‘vindplaats’ erbij
gekomen. Dat is een hoofdstuk apart waar we ongetwijfeld nog uitgebreid over komen te praten. Voor
het moment wil ik volstaan met u te zeggen, dat ik het tegen elkaar opbieden door leden van de Karl
May Vereniging, op een bepaald boek dat op Internet wordt aangeboden, alleen maar voordelig vind
voor de verkoper. Meestal hebben deze verkopers geen flauw benul van de waarde van hun handel, ze
hebben de oude Karl May-boeken vaak bij Oma op zolder gevonden en vangen toch prijzen die zelfs
ervaren antiquaars verbaasd doen staan. Dat lijkt me een leuk onderwerp om op een ledenvergadering
van de Karl May Vereniging eens over van gedachten te wisselen. Later meer over het systematisch
verzamelen, waarbij ik mij nu reeds volledig openstel voor suggesties en eventuele kritiek uwerzijds.

Karl May antiquariaat "Greenhorn" - Wolvega
“Het” adres voor Karl May boeken en varia.

In- en verkoop (ook Duitstalig), verzameladvies, taxaties, info, etc.
Tel.: 0561-617778 - E-mail: antiquariaat.greenhorn@home.nl
Veel boeken van “Greenhorn” vindt u ook op:
http://www.bookpursuit.com

GEZOCHT: Oude Karl May boeken (vóór 1945)
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Ervaringen van verzamelaars
EEN BLOEM VAN KARL MAY
door Hans Boessenkool
Het zal eind jaren 50 geweest zijn dat ik een oranje deeltje van het Boekhuis Antwerpen als cadeautje
kreeg van een tante. Old Shatterhand als detective. Ik verloor me helemaal in het verhaal, hoewel ik niet
alles begreep. Maar dat Old Shatterhand een bloem kreeg van het indianenmeisje, omdat hij
verhinderde dat Emery Bothwell een radijs wou plukken, sprak me enorm aan. Dat was misschien het
moment dat ik bewust na ging denken over het verschil in goed en fout.
Nog wat later kreeg ik het boek: “Het laatste avontuur” door Jopie Swaab. Na een flinke woordenstrijd
met vrienden wist ik dat ook hier iets fout zat. Het verhaal was min of meer overgeschreven uit
Winnetou’s dood met veel van de hoofdfiguren en belangrijkste passages. Plagiaat dus! Heftig
verontwaardigd heb ik het boek symbolisch op de brandstapel gegooid.
De Prisma serie was mijn eerste verzameling, alle 50 delen op de plank en ik
was er heel gelukkig mee. Mijn oranje deeltje lag ergens achteloos op
zolder, of misschien had ik het niet eens meer.
Totdat ik “Een ketting van boeken” bestelde en me prompt heftig ongerust
maakte over mijn oranje deeltje, waar lag dat ook alweer?
Nu ben ik ca zes jaar verder, het oranje deeltje (gekocht op de markt in
Antwerpen) staat tussen mijn verzameling, evenals Jopie Swaab (met dank
aan Frits Roest). En tot mijn grote verbazing ben ik secretaris van de Karl
May Vereniging. Ik krijg te maken met mensen die zich gespecialiseerd
hebben in een wetenschap die ver boven mijn oranje deeltje uitstijgt. Die
wetenschap gaat over Karl May, over het verzamelen van boeken van Karl
May, mensen die zich verdiepen in achtergronden van Karl May. De
informatiestroom, te vinden in onze snelle maatschappij over Karl May is zo
gigantisch naar mijn gevoel, dat ik soms door de bomen het bos niet meer
zie, dat ik terugverlang naar sir Emery Bothwell en de simpele bloem van het
indianenmeisje.
Eenvoudig zijn de verhalen van Karl May misschien niet allemaal, maar ze maken het onderscheid tussen
goed en kwaad wel eenvoudig. Daarbij sluit het verhaal van Maarten van Diggelen elders in dit blad over
dr. De Rooy zo mooi aan. Op de achterzijde van de pockets staat: zo is hij (Karl May) een leraar gebleven
voor eenvoudige mensen. Ik ben blij met die leraar.

____

Verschreven
In deze rubriek hopen we u te laten meegenieten van amusante onopzettelijke ‘verschrijvingen’ in
internetadvertenties e.d. van particulieren (vgl. ook de boekrecensie op de volgende bladzijden). Hier
komen de eerste:
In den Kordilleren von Karl May von ca. 1668/69 (Jaartallen! eBay, maart 2007)
Old Shatterhand als Detective of De jacht op de drie matrozen (i.p.v. De jacht op de drie Meltons.
Marktplaats, maart 2007)
De duivels kopen het Rotsgebergte (i.p.v. De Duivelskop in het Rotsgebergte. Marktplaats, enige tijd
geleden)
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Boekbespreking
DE ‘VERSCHREVEN’ SCHRIJVER
J.C. Oosterbaan en F.C. Roest, “Karl May – De ‘verschreven’ schrijver - Bewerking en receptie in Nederland”
(Krabbendijke 2006; 248 blz.)

door Jan Willem van der Jagt
Met het vorig jaar verschenen boek “Karl May – De
‘verschreven’ schrijver. – Bewerking en receptie in Nederland”
hebben de auteurs J.C. Oosterbaan en F.C. Roest (voorlopig?) de
kroon op hun publicaties over Karl May gezet. Eerstgenoemde
heeft de reeks destijds in 1999 geopend met het lijvige
boekwerk “Een ketting van boeken”,8 een bibliografisch getinte
handleiding voor Karl May-verzamelaars. Daarna zijn in snel
tempo gevolgd: Oosterbaan & Roest, “Karl Mays Bonanza van
Boeken bij Becht – Een boeken-verzamelverhaal”;9 Oosterbaan,
“Karl May-boeken zoeken in alle hoeken – De 21 zeldzaamste in
Nederland”;10 en nu dan het hier te bespreken boek over Karl
May als ‘verschreven’ schrijver. Daarnaast moeten dan nog
vermeld worden de overzichten in brochurevorm van Roest, al
dan niet in samenwerking met Oosterbaan.11
Het nieuwe boek oogt weer even prachtig en verzorgd als zijn
voorgangers, en heeft net zo’n originele titel. Het voorplat met
het bekende Karl May-portret maakt al duidelijk dat het bij dit
boek meer dan bij de vorige gaat om de schrijver zelf. Zoals de
ondertitel aangeeft handelt het enerzijds over de bewerkingen
van Karl Mays boeken in ons land (beschreven door
Oosterbaan), terwijl het anderzijds een overzicht en beschrijving biedt (door Roest) van publicaties die
een beoordeling geven van de schrijver en zijn werk.
‘Verschreven’
Waren de eerste drie boeken min of meer bibliografisch van aard, dit boek houdt zich althans in het
eerste gedeelte veel meer met de inhoud van Karl Mays verhalen bezig. Maar dan wel vanuit het
gezichtspunt hoe de oorspronkelijke tekst in ons land in de loop van de tijd steeds meer verschraald is
tot uiteindelijk een slap aftreksel, of erger nog tot iets dat alleen maar de naam Karl May draagt, terwijl
het nauwelijks of in het geheel niet van zijn hand is. Los van het analyseren van deze op de duur vèr
gaande ‘verschrijving’ is het uiterst nuttig dat hier belangrijke elementen van Mays schrijftrant onder de
aandacht gebracht worden en besproken. Helaas is er van Oosterbaans bijdrage alleen maar een
globale, geen gedetailleerde inhoudsopgave, waardoor het lokaliseren van iets wat men zich vaag
herinnert lastig kan zijn, zoals ik zelf ondervonden heb. Heel ernstig is dat echter niet.
Na een inleidend hoofdstuk over het ontstaan van de boeken tegen de achtergrond van de externe
omstandigheden en de persoonlijke aanleg van de schrijver bespreekt Oosterbaan de factoren die hij
kenmerkend vindt voor een werk van Karl May. Deze factoren noemt hij naar Engels voorbeeld
‘parameters’. Dit is een zeer waardevolle aanpak, die we in ons land ten aanzien van de schrijver nog
niet eerder zozeer uitgewerkt zijn tegengekomen. Oosterbaan verdeelt deze factoren in parameters met
betrekking tot de inhoud, tot de vorm, en tot de stijl. Alleen zou het wellicht aan te bevelen geweest zijn
als hij deze groepering van de parameters ook in zijn verdere behandeling zichtbaar gemaakt had. Zoals
het boek nu voor ons ligt worden er achtereenvolgens negen van zulke parameters behandeld, terwijl
met een simpele aanduiding (meteen al in de inhoudsopgave, b.v. met de letters A, B, C) in één
oogopslag duidelijk geweest zou zijn tot welke groep elke parameter gerekend wordt. Zó is het niet
zonder meer duidelijk dat er vijf inhoudsparameters, drie vormparameters, en één stijlparameter
gehanteerd worden.

8

272 blz.; 2e [herziene] druk 2000.
2002; 200 blz.
10
2005; 200 blz.
11
Karl May Verzamelaarscompendium (2000), Karl May-Vademecum (2004), Karl May Compleet (2004) en Karl May Compleet dl. 1, 2e dr. (2006)
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-21Het lijkt mij in het kader van deze bespreking nuttig deze negen parameters in beknopte formulering
hier op te voeren: [inhoud:] 1. Godsdienst, 2. Recht en onrecht, 3. Menselijkheid, 4. Afwijzing van rijkdom
zonder inspanning, 5. Beschrijving omgeving; [vorm:] 6. Beschrijving figuren van het tweede plan, 7.
Besluipen en afluisteren, 8. Wapens en wapenbeheersing; [stijl:] 9. Vreemde talen en woorden. Zelf zou
ik geneigd zijn de 5e parameter aan de groep ‘vorm’ toe te kennen, maar dat is natuurlijk niet zo
gewichtig. Wel moet mij van het hart dat ik het jammer vind dat er niet ook een (vorm-)parameter
‘logisch redeneren (combineren en deduceren)’ onderscheiden is, maar wellicht is die in de bewerkingen
meer dan andere gespaard gebleven. Ook dan echter is het waardevol dit vast te stellen en te illustreren.
Verder vind ik het bij Karl May heel kenmerkend dat hij veel gebruik maakt van de dialoog, waar andere
schrijvers de betreffende informatie in een beschrijving, dus meer indirect, zouden onderbrengen. Dat
zou dus als een stijlparameter beschouwd kunnen worden. Ik heb het vermoeden dat er op dit gebied in
de latere uitgaven en bewerkingen driftig geschrapt is. Tenslotte zou het mijns inziens verstandig
geweest zijn de negende parameter in tweeën te splitsen: het veelvuldig opnemen van zinsfragmenten
in vreemde talen (voornamelijk in de dialogen) is iets wezenlijk anders dan het rijkelijke gebruik van
vreemde woorden of leenwoorden. Hoe het ook zij, deze werkwijze is bijzonder vruchtbaar.
Oosterbaan lardeert zijn betoog telkens met de opname van gefotokopieerde bladzijden uit de oude, in
principe volledige uitgaven van Becht c.s. Daarbij valt het wel enigszins te betreuren dat daarin niet
aangegeven is welke passages in de beknoptere uitgaven het veld hebben moeten ruimen. Ik besef
echter dat dit een tijdrovend karwei zou zijn. Wel krijgen we te horen hoeveel procent in elk
voorkomend geval geschrapt is, wat zeer verhelderend is.
Receptie
In het tweede deel, dat anders dan het eerste een eigen titel heeft (“Karl May in de Nederlandse pers –
Uitgavegeschiedenis en receptie in Nederland en Vlaanderen, 1882-2006”) krijgen we een zeer nuttig
overzicht voorgeschoteld van Nederlandstalige artikelen en oordelen over onze schrijver. Na de Inleiding
en een beknopte jaartallentabel van Karl Mays leven – waarin echter om mij onduidelijke reden de
periode tussen 1875 en 1892 niet vertegenwoordigd is – volgt een samenvattende uiteenzetting over de
May-uitgaven in onze taal, gerangschikt in perioden. Deze wordt gevolgd door wat als de essentie van
dit deel beschouwd moet worden, de bespreking van de ontvangst die de boeken in onze contreien ten
deel gevallen is, eerst thematisch, daarna chronologisch. Tenslotte is er een kort overzicht van wat Roest
de “Bibliografische fase” noemt, vanaf 1990.
De eerste bijlage bevat een compleet overzicht van wat er in het Nederlands over Karl May geschreven
is, voorzover nu bekend. Deze lijst bevat 342 nummers, variërend van kortere berichten tot hele boeken.
Het zou overigens nuttig geweest zijn als in een aparte kolom de omvang
van iedere publicatie vermeld zou zijn. Ongetwijfeld ontbreekt er nog wel
het een of andere item in dit overzicht, hopelijk zijn er verzamelaars en
andere geïnteresseerden die aanvulling kunnen leveren. Verdere bijlages
bieden een Literatuurlijst, een bericht over de uiteindelijke vondst van de
lang gezochte eerste druk van Het Geheim van den Witten Bison, en de
inhoudsopgave van De Rooys belangrijke studie over Karl May uit 1955.
Wat Roest aan berichten over May en zijn werk (pro en contra) in kaart
brengt is zeer illustratief. Hij wijst er op dat er in de loop van de tijd een
soort golfbeweging geweest is van het beeld van Karl May in de pers,
schommelend tussen sterke afkeur en grote waardering. Maar al te vaak
zijn er in de Nederlandse beschouwingen, vooral in de eerste helft van de
vorige eeuw, sterk afwijzende oordelen over Mays werken gegeven. Ik denk
dat mede hieruit te verklaren is dat sommige, vooral oudere verzamelaars
van zijn oeuvre geneigd zijn zich te generen over hun hobby, iets waarvoor
Roest naar zijn zeggen weinig begrip kan opbrengen. Maar wanneer de
schrijver zelf zo weinig serieus genomen is, vaak als jeugdboekenauteur (en
dan nog een verderfelijke) te boek staat, hoe kunnen zijn bewonderaars
dan op erkenning rekenen? Natuurlijk speelt hierbij ook een karakterkwestie mee.
Een deel van de kritiek is, zo tekent Roest aan, ontstaan onder invloed van de letterlijk dodelijke
lastercampagne die May sinds ca. 1900 heeft ondergaan (zie de foto van het omstreden boek De vorst
der bleekgezichten op de volgende bladzijde). Deze heeft betrekking op de persoon en het leven van de
schrijver en de kwestie van het al of niet schrijven vanuit eigen waarneming. Een andere vorm van
negatieve beoordeling komt uit pedagogische hoek, vooral de stelling dat zijn boeken de jeugd
bederven. Terecht legt Roest er de nadruk op dat het vooral F.C. de Rooy geweest is die met zijn
pionierswerk over leven en werk van Karl May en de bekende pocketserie de positieve waardering voor
de schrijver bevorderd heeft (zie ook het artikel van Maarten van Diggelen over hem elders in dit blad).
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ontsierd door veelvuldige drukfouten, die echter meestal het lezen niet ernstig belemmeren. Alleen noot
9 op blz. 235 is op zijn minst onvolledig, waarschijnlijk ook onjuist, omdat het niet logisch lijkt voor een
Nederlands Karl May-feuilleton in “Jong Holland” te verwijzen naar niet nader aangegeven Duitstalige
“Mitteilungen”. Sommige vermeldingen zouden vollediger of duidelijker gekund hebben, b.v. de lijst met
films naar Karl May (blz.190), waar een behoorlijk aantal titels mist (de simpele toevoeging ‘e.a.’ had dit
kunnen ondervangen); op dezelfde pagina zou Roest naar aanleiding van het Indianenbezoek aan Mays
graf hebben kunnen verwijzen naar een viertal foto’s daarvan in de Schoonderbeek-uitgave De Wraak
van den Khedive uit 1932 (zie de foto op de vorige bladzijde).
Het lijkt mij hier op zijn plaats te zijn een verouderde opvatting over de niet geautoriseerde heruitgave
van de zogeheten Münchmeyer-romans in het begin van de vorige eeuw recht te zetten. Anders dan
Roest op blz. 171 e.v. aangeeft zijn de vermeende “onzedelijke” passages juist veel talrijker in de
oorspronkelijke uitgave (in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw) van
deze destijds zeer omstreden boeken. Dat May desondanks eerst vanaf ca.
1900 beticht wordt van deze “onzedelijkheden” heeft enerzijds te maken met
de (gedeeltelijke) anonimiteit van de oorspronkelijke publicatie, anderzijds
met het feit dat de schrijver destijds nog vrijwel onbekend was. Het voert in
het kader van deze bespreking echter te ver precies uit de doeken te doen hoe
deze zaak zich werkelijk heeft toegedragen.
Samenvattend
De inhoud van het boek is goed opgebouwd, allereerst (net als in het geval
van het Becht-boek door hetzelfde tweetal) door de tweedeling van het meer
verhalende van Oosterbaan tegenover het meer documenterende van Roest.
Beide gedeeltes laten zich goed lezen, al is uit de aard der zaak het eerste
makkelijker, vlotter dan het tweede, dat echter (behoudens de lijsten
uiteraard) niet in een dorre opsomming vervallen is. Weet Roest te fascineren
door de overzichtelijke aaneenrijging en bespreking van berichten over Karl
Mays in Nederland verschenen boeken, Oosterbaan boeit door zijn schrijftrant, en ook door geregeld
uitstapjes te maken naar meer algemeen terrein, zoals naar Mays onbekende grootvader van vaderskant.
Maar een bespreking van zijn uiteenzetting hieromtrent verdient wel een extra alinea.
De heer J.C. Oosterbaan heeft op blz. 140 de aandacht gevestigd op de tot nog toe niet geïdentificeerde
charmeur, die de later zo vermaarde ‘sprookjes-grootmoeder’ van Karl May destijds ingepalmd heeft en
daarmee de vader is geworden van Heinrich May, Karls vader. Uit recent onderzoek is gebleken, zo
betoogt Oosterbaan, dat het niet onwaarschijnlijk is dat een Nederlands taalgeleerde, ene Nic.I. Emandt,
de gezochte onbekende voorvader zou kunnen zijn. Men leze er de betreffende intrigerende en
plausibele beschrijving in de behandeling van parameter 9 zelf op na. Plausibel? Ja, zo dacht ik in mijn
naïviteit. Maar een telefoontje van onze Joop heeft mij geleerd dat deze vos misschien wel zijn haren,
maar niet zijn streken aan het verliezen is. Anders gezegd, hier is een wel zeer dikke duim aan te pas
gekomen. Hij had evenwel gemeend dat hij een duidelijke aanwijzing voor genoemde duim had
aangebracht door het op een gegeven ogenblik te hebben over N.I. Emandt. Helaas, het ‘zetduiveltje’
heeft er voor gezorgd dat ‘s mans familienaam niet meer op dezelfde regel paste als de initialen, zodat
men ze niet in één oogopslag en aaneengekoppeld kon interpreteren, iets wat de geïnteresseerde lezer
van deze regels naar ik hoop wel vermag. Ik haast mij uit te spreken dat de vos mij gerechtigd heeft deze
mystificatie voor het waarheidslievend Nederlandse
volk te ontsluieren. Wat ik bij dezen doe. Overigens
moet een en ander niet afleiden van het feit dat de
bewuste grootvader inderdaad een onbekende
grootheid is, die best eens ‘verantwoordelijk’ zou
kunnen zijn voor (een deel van) Karl Mays genie.
Maar – om met Joop te spreken – terug criticaster
naar je bespreking.
Door hun gezamenlijke boek “Karl May – De
‘verschreven’ schrijver” hebben Oosterbaan en Roest
opnieuw belangrijke impulsen gegeven aan onze
kennis van, ons inzicht in, en onze interesse voor de
persoon en het werk van de meest uitgegeven en
gelezen Duitse schrijver. Kortom, een aanwinst.
____

Å

Maarten van Diggelen wordt door voorzitter Frits Roest bedankt voor zijn presentatie “Radebeul versus Bamberg”, waarbij hij een
gesigneerd exemplaar ontvangt van “Karl May, de ‘verschreven’ schrijver” (Karl May dag, 4 november 2007, Amersfoort)
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Portretten van Karl May kenners en/of verzamelaars
DR. FERDINAND CAREL de ROOY
Barneveld, 9 juni 1919 – Den Haag, 4 maart 1998
door Maarten van Diggelen
We schrijven 1956. Het is een mooie zomerdag wanneer
ik op de fiets van mijn vakantieadres naar Wapenveld ga.
In de H. Cramerlaan nr.7 sta ik voor een aardig huis, een
soort eengezinswoning. Ik bel aan. De deur wordt open
gedaan door een jonge vrouw, die mij wat vragend
aankijkt. Ik stel mij voor en vraag of drs. De Rooy thuis is.
Hij is thuis en bereid mij te ontvangen.
De aanleiding voor dit bezoek was de publicatie van het
boek “Old Shatterhand ook voor U”. Als Karl May
verzamelaar interesseerde het mij natuurlijk en net zo
interessant was het om de schrijver te ontmoeten. Heer
De Rooy bleek een rijzige figuur met een wat geleerd
uiterlijk. De openslaande deuren van de achterkamer
gaven toegang tot een bos. Hier onderhielden wij ons een uurtje over zijn boek, over Karl May en hij
lanceerde het idee om een “Nieuwsbrief” samen te stellen waarin nieuwe uitgaven in binnen- en
buitenland en verder interessante berichten omtrent Karl May besproken konden worden. Dit idee kreeg
ook gestalte en hoewel De Rooy intussen ijverig werkte aan zijn promotie, verscheen in maart 1958 het
“Karl-May-Nieuws”.
Mijn kennismaking met De Rooy bleek een vriendschap voor het leven te
zijn. Ik woonde weliswaar in Den Haag en dat is ten opzichte van
Wapenveld niet naast de deur, maar daarin zou verandering komen. Wij
kenden inmiddels een aantal Karl-May-vrienden door de “Nieuwsbrief”
en eind 1956 stelde ik voor een Karl May Vereniging op te richten! (toen
al) De Rooy achtte het evenwel (nog) niet uitvoerbaar, want zijn
adreslijstje bevatte hooguit 15 namen. Het idee verdween voorlopig in
de ijskast. Dan lanceerde ik het voorstel voor een heruitgave van Karl
Mays werk. Dit bleek een beter idee want zo schreef De Rooy mij:
“Sedert twee jaar heb ik contact met Het Spectrum en een nieuwe
uitgave in de Prisma Juniorenreeks kan nog dit jaar (1957) tegemoet
gezien worden. Het is een proef om de smaak van de jeugd ten aanzien
van een in modern Nederlands gestelde vertaling te peilen”. Het zou
toch 1958 worden eer de boekjes verschenen, maar ze hadden nog geen
direct gevolg.

In februari 1959 verscheen “Karl-May-Nieuws III”,
waarin nieuwe Karl May-boeken in West- en OostDuitsland en in Amerika werden vermeld. De brief
circuleerde onder Karl May-vrienden o.a. de Heer J.
Heyink, boekhandelaar in Hillegersberg. In deze
nieuwsbrief wordt o.a. geschreven over de geweren
van Karl May. De herkomst ervan is nog steeds niet
bekend en men veronderstelde dat bijvoorbeeld de
zilverbuks uit Mexico stamde. Inmiddels weten we
natuurlijk wel beter.
Op 20 september 1959 schreef De Rooy mij dat hij voor drie jaar naar Nieuw-Guinea ging als
onderdirecteur van Culturele Zaken. Mogelijk waren de Papoea’s niet zo cultuur-minded, want een jaar
later was hij alweer terug. Hij woonde nu eveneens in Den Haag en zijn nieuwe adres was
Barnsteenhorst 176, vijf minuten bij mij vandaan, hetgeen de contactmogelijkheden uitermate
vereenvoudigde. Al snel verzocht hij mij of ik kans zag hem van een telefoonaansluiting te voorzien. In
die tijd was dat voor velen een groot probleem. Ik had evenwel goede contacten bij de Telefoondienst,
zodat hij snel aangesloten kon worden.
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-24Door de ”Nieuwsbrief” kwam De Rooy al spoedig in contact met de heer Heyink, de boekhandelaar.
Heyink had grote belangstelling voor Karl May, maar meer nog voor de indianen van Noord-Amerika. Hij
wilde een tijdschrift uitgeven dat aan dit onderwerp gewijd was. Hij verzocht De Rooy zijn medewerking
te willen verlenen omdat hij door Karl May ook in dit onderwerp geïnteresseerd was. Zo ontstond het
blad de KIVA. De Rooy wilde het blad gebruiken om nieuws over Karl May te publiceren wat
aanvankelijk ook gebeurde. Toen deze rubriek nogal wat plaats vergde, maakte Heyink hier bezwaar
tegen. Het verschil van mening leidde er toe dat De Rooy van verdere medewerking afzag. De KIVA
berichtte voortaan uitsluitend over de indiaanse cultuur en geschiedenis met als titel: Werkgroep
Noordamerikaanse indianen, want zo zei de Heer Heyink: “De jonge abonnees op de KIVA hoeven Karl
May niet zo”.
In samenwerking met de Algemeene Vereniging Radio Omroep in Hilversum schreef De Rooy een
documentaire met als titel “De Man die Old Shatterhand was”. Het programma werd uitgezonden op 6
april 1962 van 14.20 – 14.50 uur.
Na het verschijnen in 1958 van de twee Karl May-Pockets in de Prisma
Juniorreeks bleef De Rooy met Het Spectrum in contact en werd de
overeenkomst aangegaan dat hij een serie van 25 Karl May-boeken zou
verzorgen, die met een grote reclamecampagne aan de toekomstige lezers
gepresenteerd zou worden. De Rooy was met deze gigantische opdracht zeer
ingenomen, ook al betekende het dat al zijn tijd er aan opgeofferd moest
worden. Hij was enige jaren geleden gepromoveerd tot doctor in de Franse taalen letterkunde en was leraar Frans op een middelbare school, een baan die hij
hoofdzakelijk beschouwde als inkomensbron om zijn gezin (met een zoon en een
dochter) te onderhouden en zijn hobby te kunnen financieren. Als leraar
beschikte hij nu over redelijk wat vrije tijd zodat hij zich geheel aan dit project
kon wijden. Hij bewerkte de Duitse uitgaven van de Karl-May-Verlag door de
veelvuldige bewieroking van Duitsland en de Duitsers te minimaliseren of geheel
te schrappen. Hij veranderde namen, zoals Tante Droll uit De Petroleumkoning in
Tante Frolic, omdat Droll mogelijk een kwalijk riekende bijgedachte kon hebben.
Er worden nogal wat bewerkingen toegepast om de serie voor het Nederlandse
publiek toegankelijk te maken, maar, zo zei De Rooy: “Nu is deze serie stukken beter dan de Duitse
versie en de Karl-May-Verlag zou hun uitgave maar wat graag op dezelfde wijze bewerkt zien maar dat
kan nu niet meer.”
Ik betwijfel of hij deze mening daadwerkelijk bij Roland Schmid kenbaar heeft gemaakt, want de KarlMay-Verlag is tot op de dag van vandaag uitermate trots op zijn eigen Karl May-uitgave. Hoe dan ook, de
serie werd een groot succes. De boeken vlogen de deur uit. Old Shatterhand, Winnetou en Kara Ben
Nemsi waren weer de helden van de dag en Karl May had zijn plaats in Nederland weer heroverd. In de
kranten werd hij hemelhoog geprezen of (opnieuw) totaal de grond ingeboord. Maar wat ze ook over
Karl May zeggen, al is hij 50 jaar dood, voor miljoenen
mensen blijft hij springlevend.
Een tweede serie van 25 delen moest volgen. Hoewel
De Rooy er eigenlijk maar weinig voor voelde, omdat
Mays colportageromans hem niet zo lagen, begint hij
er toch aan omdat dit hem tevens de mogelijkheid
bood om het laatste deel als een May-biografie uit te
geven. De boeken worden ook nu gretig gekocht, zij
het minder dan de eerste serie, waarvan een groot
aantal delen vele herdrukken beleefde. Wanneer u zich
interesseert voor hoe Karl May in Nederland ontvangen werd, dan raad ik u aan het uitstekende
overzicht van Frits Roest: “Karl May in de Nederlandse pers” te lezen.
Naast Karl May had De Rooy nog een andere hobby. Hij was zeer geïnteresseerd in de cultuur en
geschiedenis van Nederlands Oost-Indië. Hij verzamelde alles wat hij daarover kon vinden, boeken,
koperen vaten, kleden, sarongs, beelden, schilderijen, platen etc. etc. De verzameling nam vormen aan
een museum waardig. Een etagewoning in Den Haag heeft evenwel maar een beperkte ruimte en
wanneer je bij hem op bezoek kwam verbaasde je je erover dat er geen polsstokken bij de deur stonden.
Eenmaal in de hal dan zag je daar de eettafel staan met een aantal stoelen. De eettafel? Ja, in de hal en
het werd je al spoedig duidelijk waarom. Kwam je in de huiskamer dan kreeg je de indruk de zaak van
Malle Pietje te zijn binnen gestapt, zij het dat alles wat je om je heen zag een behoorlijke waarde
vertegenwoordigde. Bij het raam stond een stoel met koperen dierenkoppen aan de leuningen. Vanaf de
kamerdeur kon je door een nauw paadje, met enig gebalanceer, langs de tafel naar die stoel komen. Er
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-25was geen leeg plekje in de kamer te vinden. Alles was bezet. Bovenop de kasten stond het koperen
vaatwerk hoog opgestapeld. Alle hoeken lagen vol met allerlei voorwerpen, boeken onder, boven en
achter de stoelen en de tafel bood geen enkele mogelijkheid meer om er aan te kunnen eten. Tegenover
mij zat de heer De Rooy, zich totaal onbewust welke indruk deze kamer op de bezoeker moest maken.
Ook zijn vrouw was een verwoed verzamelaarster en wel van kinderboeken. Zij had een eigen kamer, die
van de grond tot aan het plafond volgestouwd was met kinderlectuur uit lang vervlogen tijden. Hoe men
hier ooit nog iets kon terugvinden was mij een raadsel. Ik ben vele malen bij hen op bezoek geweest en
altijd ervoer ik het als een avontuurlijke reis door een bijna vergeten en vergeeld verleden.
In 1970 verhuisde ik van Den Haag naar Koudekerk a/d Rijn.
Opgroeiende kinderen namen veel tijd in beslag. Karl May was even
geen hot item meer (hoewel het verzamelen natuurlijk gewoon
doorging!). Beiden waren wij lid van de Duitse Karl-MayGesellschaft, onze contacten met de Karl-May-Verlag waren vrij
intensief. Al was De Rooy al meer dan 30 jaar lid van de Karl-MayGesellschaft, dan betekende dat niet dat hij ook de tweejaarlijkse
congressen in Duitsland bezocht. Hij had nagenoeg geen contact
met onze Duitse Karl May-vrienden. Wel stuurde hij af en toe een
artikel voor het blad de “Mitteilungen”. In maart 1973 een
uitgebreid artikel over “Die Karl-May-Taschenbücher in Holland” en
in juni 1980 een groot relaas over “Karl May und der Löwenjäger
Jules Gerard”, een avonturier die in Afrika als luitenant der Spahies
in Algerije vele avonturen beleefde en aan Karl May als voorbeeld
diende voor de leeuwenjachten van Kara-Ben-Nemsi. De Franse
uitgave bezit ik niet, zoals De Rooy, maar wel een mooie vertaling.
Toen ik hem vroeg waarom hij nooit de congressen bezocht zei hij:
“Die Duitsers weten het toch altijd beter. Bij die lieden krijg je geen
poot aan de grond.” Mijn verhouding tot onze Duitse vrienden was altijd uitstekend. Totaal geen
rivaliteit. Vermoedelijk zal het aan een karaktertrek van De Rooy gelegen hebben. Hoe vriendelijk en
gezellig hij kon zijn, was hij erg overtuigd van zijn eigen mening en dat zijn oordeel over Karl May de
enig juiste was. Het was dan ook beter hier niet over in discussie te gaan. Ging je echter diplomatiek te
werk, dan bleef je de beste vrienden met hem. Hij had ook vele goede kanten
en in zeker opzicht was het een zeer bescheiden mens, die gezelligheid erg
wist te waarderen. Toch zou ik hem met de Karl-May-Gesellschaft
confronteren. Van 12-14 oktober 1997 waren vijf bestuursleden bij mij te gast.
Zij logeerden in Hotel Toor in Alphen a/d Rijn. Nadat ik ze een aantal dagen
rondgeleid had door Amsterdam en Den Haag nodigde ik De Rooy mede uit
om hun laatste avond in Holland gezamenlijk door te brengen. Enigszins tot
mijn verbazing deed hij het en het bleek een zeer gemütliche Abend te
worden. Na afloop vroeg ik wat hij er van vond: “Ach, een dergelijke
ontmoeting blijft wat oppervlakkig en die Hansotto Hatzig (wetenschapper van
het KMG) vond ik maar een rare snaak”. Enigszins gelijk had hij wel. Toch vond
ik het prettig dat ik hem had uitgenodigd want het bleek de laatste
mogelijkheid voor hem te zijn met deze lieden kennis te maken.
Op 4 maart 1998 overleed hij volkomen onverwacht aan een hartverlamming.
Hij werd 78 jaar. Voor Karl May was hij de baanbreker, die de avontuurlijke
verhalen van deze fantasievolle schrijver weer voor het Nederlandse publiek toegankelijk maakte. Op 9
maart hebben wij hem begraven op Nieuw-Eijkenduijnen in Den Haag.

Panorama, 16 juli 1960
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Voorlopers en tijdgenoten van Karl May
GUSTAVE AIMARD (1818 – 1883)
Onder Karl May kenners en verzamelaars is Gustave Aimard zeker geen onbekende. Toch is deze auteur
buiten de kring van vakspecialisten en boekenverzamelaars thans vrijwel vergeten. Na een avontuurlijk
en reizend leven, beleefde hij in de jaren 1860 met zijn avonturenromans een grote populariteit.
Zijn - oorspronkelijk Franse - romans werden in diverse andere talen vertaald, waaronder ook in het
Duits (35 titels vóór de Frans-Duitse oorlog, die ook niet ongemerkt voorbij
gegaan zijn aan Karl May) en het Nederlands (ca 30 titels bij Van den Heuvel
en Van Santen, 1862-1867; later 20 titels bij Uitgevers Mij Nederland; 12 bij
Elsevier. Bolle, Schoonderbeek en de Gebrs. E. & M. Cohen verzorgden
heruitgaven van diverse titels) en in het Engels (ook in de VS), Spaans,
Portugees enz.
In boekbesprekingen in historische kranten in Nederland werden Karl Mays
boeken vaak vergeleken met die van zijn voorganger Aimard en deze
kwamen er dan gunstiger af, vanwege de afwezigheid van gruwelen en
bloedvergieten. Toch werd Aimard’s werk door pedagogen zoals Daalder
hoger ingeschat dan dat van Karl May, omdat Aimard de door hem
beschreven landen daadwerkelijk bereisd had (zie Oosterbaan en Roest: Karl
May, de verschreven schrijver, bewerking en receptie in Nederland).
Hieronder volgt een korte samenvatting van het leven van Aimard, deels
gebaseerd op zijn niet onomstreden autobiografische roman Par mer et par
terre (1879).
In Parijs geboren, uit onbekende ouders, die volgens sommige bronnen Sébastiani geheten zouden
hebben. Werd geadopteerd door de familie Gloux, vandaar zijn oorspronkelijke naam Olivier Gloux.
Gaat na een moeilijke jeugd op 12-jarige leeftijd naar zee, op een vissersboot. Bereist werkend per boot
Europa en de Amerika’s. Wordt in Patagonië door Indianen gevangen, ontsnapt en zwerft vervolgens
noordwaarts rond als woudloper, goudzoeker, jager, trapper, slavenjager, dief. Leeft langere tijd bij de
Comanche indianen. In 1835 treedt hij in dienst van de Franse koninklijke marine, maar blijkt ongeschikt
voor de krijgstucht en deserteert na veel conflict en straf in Chili in 1839, waar hij parelduiker wordt en
weer gevangen zou zijn door indianen. Hij is in 1847 in Europa terug en bereist o.a. Spanje, Turkije en de
Caucasus. Tijdens de revolutie die in 1848 van Frankrijk een republiek maakt keert hij terug naar eigen
land en krijgt gratie voor zijn desertie. Al in 1851 is hij terug in Amerika, waar hij zich aansluit bij een
groep mijnwerkers, die onder aanvoering van Prins Boulbon (sic) de Rousset kortstondig het stadje
Hermosillo in Mexico verovert. Hierna keert hij definitief terug naar Frankrijk,
huwt een operazangeres (1854) en begint in 1856 met schrijven. Zijn eerste
roman, bij ons bekend onder de titel Pelsjagers van de Arkansas (1858), is een
groot succes vanwege de goldrush, die dan bezig is in Amerika en het recente
succes van de schrijver Gabriël Ferry (De Woudloper). Hij zal in totaal ca 70
boeken schrijven, 40 over Indianen en 30 over de Frans-Duitse oorlog, waaraan
hij ook deelnam als aanvoerder van een groepje journalisten.
Samen met een aantal andere, onbekend gebleven, schrijvers weet hij een soort
van boekenfabriek op te zetten, die alleen al in 1867 onder zijn naam twaalf
verschillende titels produceert. Ook wordt tenminste een twaalftal door
anderen geschreven boeken onder zijn signatuur uitgebracht.
Rond 1880 vertrekt hij nog eens naar Rio de Janeiro en wordt daar als een held
ontvangen. Zijn postume roman hierover, getiteld Mon dernier Brésil, zal echter
niet meer worden vertaald. In 1883 ligt hij met wondroos in het ziekenhuis als zijn geestelijk gestel het
plotseling begeeft. Even later overlijdt hij in het gesticht Sainte Anne in Parijs.
Critici zijn het er over eens dat de kwaliteit van Aimards schrijfstijl veel te wensen overlaat. Het lijkt een
wonder dat hij, met zijn gebrekkige vooropleiding, als schrijver een dergelijk succes heeft kunnen
bereiken. De Grote Larousse Encyclopedie van de 19e eeuw schrijft over hem: “Wie één roman van deze
schrijver heeft gelezen, heeft ze allemaal gelezen. Vanwege zijn gebrek aan een degelijke literaire
opleiding, hecht hij weinig waarde aan de vorm. Zijn stijl vertoont ongedwongen trekken, die aansluiten
bij de avonturen, die Cooper, Mayne-Reid en Gabriël Ferry vóór hem op bewonderenswaardige wijze
hebben neergezet. Zijn stijl mag dan ongepolijst zijn, maar hij heeft soms iets oorspronkelijks dat doet
vergeten dat Gustave Aimard slechts een slap aftreksel is van de schrijvers die hem op dit gebied zijn
voorgegaan...”.
FCR
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-http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Aimard
-Bibliothèque des grandes aventures, http://membres.lycos.fr/adventur/auteurs/france/aimard/Aimard.html
-Mary Eggermont-Molenaar, 2000. Gustave Aimard’s fiction: reality and friction. Dime Novel Round Up 69 (2), 39-62
-Mary Eggermont-Molenaar, pers. comm.
-Tangi Villerbu, n.d. Gustave AImard traverse l’océan, ou de l’utilité des mythes.
http://etc.dal.ca/belphegor/vol2_no1/articles/02_01_Viller_Aimard_fr.html

Karl May Vereniging
HET NIEUWE LOGO
door Hans Boessenkool
Een wens, die snel boven kwam na oprichting van de Vereniging, was een logo. Immers, de website
moet herkenbaar zijn, maar ook alles wat naar buiten gaat aan informatie moet netjes aangekleed zijn.
Maar waar haal je een logo vandaan als het budget beperkt is? Je moet als bestuur zelf aan de slag.
Nu is het zo dat er door Joop Oosterbaan en Frits Roest heel wat op papier is gezet. Boeken met maar
één centraal thema: Karl May. En allemaal hebben ze één ding gemeen: er staat een halssieraad met
veer als kenmerk in gedrukt, ontworpen door Sven Schriever, compleet te zien als ketting op de
voorzijde van Een ketting van boeken en achterop elk van de drie andere boeken.
De veer alleen zou te mager zijn, daar was het bestuur het snel over eens. Hij moest aangekleed worden.
Het proces wordt in de volgende voorbeelden zichtbaar tot en met het eindresultaat. Uiteindelijk waren
we het eens, het logo kon ieders goedkeuring wegdragen. Een proces van bewerken, aanvullen,
corrigeren, versturen en beoordelen werd hiermee verleden tijd.

Op onze eerstvolgende bijeenkomst 12/5 in Amersfoort kunnen T-shirts, muismatten, mokken, stoffen
tasjes, bedrukt met dit logo, worden gekocht of besteld. Evenals uiteraard de bovengenoemde boeken!
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Karl May Vereniging
UIT HET LEVEN VAN EEN SECRETARIS
door Hans Boessenkool
Iemand maakte de opmerking, ik weet niet meer wie. Het gebeurde tijdens een vergadering die
voorafging aan de oprichting van de Karl May Vereniging. “We hoeven dan niet meer te zoeken naar
een secretaris, dat kun jij wel zijn”. En ik zei geen nee.
En daar zit ik dan. Ik houd er van om te delegeren, nu word ik gedelegeerd! Als ik probeer om de
voorzitter te bewegen om iemand te mailen, krijg ik steevast de mededeling: “Gewoon benaderen”. En
dus benader ik: verzamelaars bekend bij de voorzitter, een lijst van de penningmeester met
verzamelaars, Oosterbaan die ook nog wel een paar mensen kent, mensen die mij mailen en niet meer
terug mailen, mensen die ik bel en die mij vragen te mailen, mensen die beloven mij te antwoorden en
dat niet doen, mensen die ik mail en die ik retour krijg of waarvan ik geen antwoord krijg.
En ik vraag me af als ik geen reactie krijg of mijn vraag of mail misschien indiscreet was of juist te
formeel. Is het “geachte heer / mevrouw” of misschien “beste….” de juiste toon om te beginnen? Aardig
is dat als je mensen via de post benadert, er wel een reactie komt.
Af en toe vraag ik me af of ik soms niet lijk op die irritante call-centers die je vragen stellen over je
verzekering, je pensioen, je auto. Die ben ik soms ook beu en dan vraag ik ze of ze lid willen worden van
de Karl May Vereniging. Dan haken ze snel af. Ik bel ook mensen om te vragen waarom ze geen lid
geworden zijn en niemand heeft mij gevraagd of ik mijn auto bij hem wil verzekeren, dus de Karl May
lezer blijkt toch een hoog tolerantievermogen te hebben.
Maar hoe staan we er nu voor? Welaan, na de oprichtingsvergadering (4 november) bleef ik met een
lichte kater zitten, ik had gerekend op 30 leden, dat waren er 24. Maar na een korte treurperiode waren
het er al snel 30. En voor het eind van het jaar stond de teller op 40 mensen die of lid waren of
toegezegd hadden dit te doen. Nu is het (terwijl ik dit schrijf) begin februari en de teller staat al haast op
50. Daarvan zijn er een paar, die ik weer moet “benaderen”: wel beloofd, maar geen vervolg. Gelukkig
kan ik de penningmeester af en toe aan het werk zetten als een contributie bijdrage achterwege blijft.
Verontrustend vind ik dat ik uit België geen aanmeldingen krijg, daar moet ik dringend iets aan gaan
doen. Want ik vind dat onze Belgische vrienden toch minimaal moeten weten dat er een Vereniging is
voor Nederland en België. Verder is er een heel intensief contact met de voorzitter, de penningmeester
en met algemene zaken. Soms loopt mijn mailbox vol met één onderwerp, zo vaak wordt er over en
weer gemaild en van gedachten gewisseld. Ik moet dan ook regelmatig ruimen, om het overzicht te
bewaren. Maar soms ruim ik wel eens te enthousiast op, moet ik weer zoeken waar ik het gelaten heb in
mijn PC of wat er in vredesnaam mee gebeurd is. Ik zou eigenlijk een assistente moeten hebben, bedenk
ik me, dan kan ik weer delegeren...

Jan Willem van der Jagt en Hans Boessenkool bekijken de Gomarius Mes tentoonstelling in het Nationaal
Onderwijsmuseum te Rotterdam. Rechts bovenin de rechter vitrine Gered door de haaien.
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Onbekende Karl May illustraties
DE SLAVENJAGERS VAN DEN NIJL
door Jan Kool
In deze vaste rubriek wil ik u nader kennis laten maken met voor ons land onbekende illustraties uit de
Duitse Karl May uitgaven. Veel illustraties zijn door Becht en Schoonderbeek zo overgenomen uit de
geïllustreerde Fehsenfeld serie, maar nog veel meer zijn er niet gebruikt. Soms werden illustraties
nagetekend, vaak (vooral bij Schoonderbeek) is de naam van de illustrator weggewerkt. Deze keer vier
illustraties van wel de meest toonaangevende illustrator van de Duitse Karl May uitgaven Claus Bergen.
Deze zijn afkomstig uit Im lande des Mahdi 1 van Fehsenfeld en deze uitgave komt overeen met onze De
slavenjagers van de Nijl van Schoonderbeek. De onder de foto’s geplaatste paginanummers verwijzen
naar de Schoonderbeek uitgave.

Blz. 27 – “Vijgen, vijgen, zoeter dan mijn oogen!”

Blz. 77 – De goochelaar vluchtte voor het licht, dat de pekvlam verspreidde.
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-30Deze in 1885 geboren mariene en landschapsschilder heeft meer dan 400 (!) illustraties gemaakt voor de
Karl May verhalen, hoofdzakelijk voor de geïllustreerde Fehsenfeld serie. Zijn vader, Fritz Bergen, kennen
we trouwens ook, hij maakte o.a. voor Maatschappij Nederland de titelillustraties voor Van Bagdad naar
Stamboel, In de schuilhoeken van de Balkan, De pelsjagers van den Rio Pecos en De Llano Estacado.

Blz. 112 – Mijn hart klopte sneller toen ik hem gewaar werd. Ja, dat was een echte, volbloed Arabier!

Blz. 220 – Als schaduwen renden de langpootige kamelen mij voorbij.

Geraadpleegde literatuur:
“Een ketting van boeken” van J.C. Oosterbaan
“Traumwelten” van W. Hermesmeier & S. Schmatz
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-31Ruilbeurs/vraag en aanbod en advertentietarieven
In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst voor gezochte en aangeboden boeken e.d.
Afhankelijk van de plaatsruimte kunnen leden hier gratis een circa tweeregelige advertentie laten
opnemen. De redactie kan uiteraard niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het
aangeboden materiaal en zal bij ruil of verkoop niet bemiddelend optreden. Commerciële advertenties
en betaalde advertenties van niet-leden zijn eveneens mogelijk.
Advertentietarieven zijn als volgt: niet-leden betalen voor een tweeregelige advertentie € 5,00 euro;
een kwartpagina advertentie kost € 7,00, een halve € 15,00 en een hele € 35,00.
GEZOCHT Materiaal voor het archief van de Karl May Vereniging. Doel is het aanleggen van een digitaal archief, dus
materiaal kan desgewenst eenvoudig worden teruggegeven. Frits Roest, 0318-418875 of frits.roest@hccnet.nl.
GEZOCHT Nieuwe leden voor de Karl May Vereniging. Twee evenementen en twee tijdschriften per jaar. Reprints.
Contributie slechts 15 euro. Aanmelden bij Hans Boessenkool, 0167-565318, jboessenkool@home.nl
GEZOCHT 19e eeuwse, vertaalde, avonturenboeken van Mayne Reid, Aimard, Biart, Cooper, Gerstäcker, Henty, Frans
Hoffmann, David Ker, Marryat, Karl Müller, Pajeken, Strang enz. of informatie daarover. Frits Roest, 0318-418875
GEZOCHT Leden die artikelen willen bijdragen aan De Witte Bison, boeken recenseren of geannoteerde overzichtjes
maken van in Duitsland verschenen artikelen van de KM Gesellschaft. Frits Roest, 0318-418875.
GEZOCHT Ik zoek nog de volgende Becht dubbele strepen in goede staat: Winnetou, De Zwarte Mustang, De
Petroleumkoning, Winnetou’s Dood, Kara Ben Nemsi, In Koerdistan. Frits Roest, 0318-418875. frits.roest@hccnet.nl.
GEZOCHT Ik ben op zoek naar: De llano estacado van Het Boekhuis Antwerpen (oranje serie). In een “Ketting van
Boeken” 2e druk, blz. 172 geeft Oosterbaan aan dat het bestaat. Hans Boessenkool, jboessenkool@home.nl
GEZOCHT Geïllustreerde Fehsenfeld uitgaven en hun verzamelaars. Jan Kool, 0561-617778
GEZOCHT Wie heeft alle Karl May strippagina’s uit het jeugdtijdschrift Doe Mee? Gaarne contact opnemen met Peter
de Vos, Reynaertco@hetnet.nl of 0596-680164.
GEZOCHT De tweede druk (co-productie) van Winnetou (Mij Nederland) en ook die van De Petroleumkoning (Van
Goor). Joop Oosterbaan, 030-2294006.
AANGEBODEN 71 delen uit de groene hard-cover Bamberg serie (Duitstalig). Te koop of ruilen. Jan Kool, 0561-617778
AANGEBODEN Herdruk van De Boer van het Roer. Een avontuur uit de Transvaal, (1887). Gelimiteerde en
genummerde oplage. Peter de Vos, Reynaertco@hetnet.nl of 0596-680164
AANGEBODEN Laatste exemplaren van de herdruk van De Schat der Inka’s. Eerste uitgave in De Jeugd, (1893). Peter de
Vos, Reynaertco@hetnet.nl of 0596-680164
AANGEBODEN Dubbele streep (Becht): Van Bagdad naar Stamboel (3e druk) en De zonen der Mimbrenjo’s (eerste
druk). In goede staat. Joop Oosterbaan, 030-2294006.
AANGEBODEN Diverse Duitse KM-boeken (Fehsenfeld, Radebeul, Hist.krit.ed., Weltbild, Bamberg). Jan Willem van der
Jagt, 070-3460095 of jw.vd.jagt@zonnet.nl
AANGEBODEN Versch. oude Ned. KM-uitgaven (Becht 1e t/m 3e ed., Schoonderbeek, HUF, Frany luxe & pop., Spectrum
[bijna alle delen], Omega). Jan Willem van der Jagt, 070-3460095, jw.vd.jagt@zonnet.nl
HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN
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Prijsvraag
Beste lezer,
De redactie test graag uw kennis van de verhalen van Karl May!
Naar aanleiding van de rechts geplaatste tekening willen wij graag het
volgende van u weten:
1. Om welk verhaal gaat het hier? (u mag ook het boek noemen)
2. Welke handeling of actie betreft het?
Bij het juiste antwoord noteren wij uw naam in de kennisgalerij. Er is
geen directe winnaar, maar als u er in slaagt om na de tweede prijsvraag
aan kop te komen, belonen wij dat met naar keuze een T-shirt of
muismat met het logo van de vereniging. Bij meerdere koplopers beslist
het lot.
Bestuur en redactie zijn van deelneming uitgesloten. De competitieladder
blijft ook na de tweede prijsvraag bestaan en na elke nieuwe prijsvraag
wordt er weer een prijs toegekend. Winnaars moeten een jaar wachten
voordat ze weer in de prijzen kunnen vallen.
Aanwijzing:
Deze tekening komt niet uit een Nederlands boek.
De titel van het boek en de scène die in deze tekening wordt
uitgebeeld zijn in praktisch alle Nederlandse uitgaven
aanwezig.
Wij wensen u veel succes! Antwoorden graag doorgeven aan
de redactie per e-mail of per post.

Curiosa
In deze rubriek maken we u graag deelgenoot van een
curieus voorwerp, dat met Karl May of zijn oeuvre te
maken
heeft.
Ditmaal
gaat
het
om
een
sigarettenvloeitje met een reclame-uiting, waaruit blijkt
dat Winnetou zijn calumet graag stopt met tabak van
een bepaald merk.
De tekst luidt: “HOOFDMAN DER APACHEN: De
vredespijp willen wij zoo niet met bleekgezicht rooken.
Laat hem terug komen met Tabak van de firma Joh. J.
SEIP, dan is het wat anders. WINNETOU heeft
gesproken, het bleekgezicht kan gaan. Ugh!!”
Hebt u ook een curiosum, dat u met ons wilt delen? Stuur er een foto of - makkelijker - een scan van aan
de redactie, met zoveel mogelijk gegevens, dan plaatsen wij het graag in een volgend nummer.
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Feuilleton
CHRISTUS’ BLOED EN GERECHTIGHEID
Naar het Duitsch van KARL MAIJ.
Zoals eerder verschenen in Jong Holland, 1891. Enkele onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke tekst zijn verbeterd.
Later werd dit verhaal opnieuw vertaald voor Schoonderbeek en in 1920 gepubliceerd als Het gebed mijner jeugd.

“Dat God u beware; de vrede en de barmhartigheid des Heeren zij met u!”
Scheik Melef, tot wien ik deze afscheidswoorden sprak, reikte mij van zijn
schimmel af de hand. De dunne baard trok zich om zijn smalle lippen op
vreemde wijze samen, en op zijne slapen vertoonden zich die kleine rimpeltjes, die mij steeds zoo weinig vertrouwen inboezemden.
“Ik ben uw knecht, niets is mij te veel om u van dienst te wezen; geve God,
dat uw bezoek gelukkig zij.”
Daarbij drukte hij mij zeer vriendschappelijk de hand en een zijdelingsche blik
beduidde aan de mannen van zijn gevolg, dat ook zij nu afscheid van mij
konden nemen.
“God sta u in uwe plannen bij! God zij tevreden over u! God vermeerdere
uwen rijkdom! Vrede zij met u, mijn beminde vriend!”
Deze en soortgelijke andere uitroepen weerklonken om mij heen, terwijl
ongeveer twintig handen zich beijverden de mijne te drukken. Het was een
Illustratie: Peter Schnorr onverstaanbaar Kurdendialect, dat deze Schirwan-Kurden spraken en even
slecht als hun taal was mij ook hun karakter voorgekomen, gedurende mijn
vierdaagsch oponthoud onder hen. Ik achtte mij gelukkig, heelhuids te kunnen vertrekken en kortte
daarom het afscheid zoo veel mogelijk af. Ik reikte aan de in een kring rondom mij geschaarde mannen
de hand; mijn dienaar Halef deed hetzelfde en toen reden wij weg, begeleid door een ruiter, die ons
langs den besten weg over de rivier de Zab zou brengen en vandaar tot de Zibar-Kurden.
Deze man was zonderling gekleed. Aan zijne roode Koehlik, de uit vilt van geitenhaar vervaardigde muts
der Kurden, waren lange reepen leder bevestigd, die hem als de pooten van eene reusachtige spin langs
zijn gelaat en nek afhingen. De wijde broek was zwart en geel gestreept. Twee onder zijne naakte
voeten gebonden stukken leder vormden zijne schoenen. Een groen en wit geruit kleedingstuk, het midden houdende tusschen een vest en eene jas, bedekte zijn bovenlijf en uit de armgaten kwamen twee
bruine, harige armen te voorschijn, die aan een gorilla schenen te behooren. De man had een open
gelaat en eerlijke oogen, met welke hij mij van tijd tot tijd oplettend scheen te monsteren.
“Sihdi,” vroeg mijn dienaar, nadat wij ongeveer een half uur zwijgend hadden voortgereden, “wat is
spitsboef in het Kurdisch?”
“Herambas.”
“Nu, dan is deze Kurd een Herambas.”
“Spreek wat zachter!”
“Waarom, Sihdi? Opdat deze Kurd ons niet hooren zal? Zelfs al kon hij Arabisch spreken, dan zou hij
toch mijn dialect niet verstaan. De taal van het Avondland is hier onbekend en alle Kurden zijn roovers.
Allah il Allah, God is groot en alwetend; Hij weet ook, dat uit dezen Sheik der Schirwani niets goeds
komen kan. Hebt gij op zijn scheeven neus en zijne uitpuilende oogen gelet? Zijne ziel is een ziel van een
vos.”
“Ik weet het, Halef. Maar wij heb ben nu niets meer met hem te maken.”
“Allah zij geprezen, dat wij uit zijne handen zijn! Maar hebt gij wel opgemerkt, dat er twee ruiters het
dorp hebben verlaten voor wij vertrokken?”
“Neen. Vreest gij den een of anderen schurkenstreek ?”
“Vrees, Sihdi! Weet gij wie ik ben? Ik ben 12) Hadji-Halef-Omar, Ben Hadji-Abul Abbas, Ibn Hadji Daoud al
Gossarah; ik heb u twee jaren lang trouw en als een dapper man gediend; ik was met u in de Sahara, in
Masr (Egypte), in Belad al Arab (Arabië), in Mossoel en in het land der duivelaanbidders 13), en ben nooit
in het gevaar van uwe zijde geweken. Hebt gij ooit gezien, dat ik vreesde?”
“Neen. Mijn wakkere Halef heeft nooit vrees gehad.”
Hij streek zijn snorbaard, die links uit weinige, rechts uit ettelijke haren bestond, met zelfbehaging
omhoog, schoof zijn turban uit de oogen, hief zijne kleine, magere figuur zoo hoog mogelijk in den
zadel op en speelde met zijne pistolen. Na deze zeer imponeerende inleiding hervatte hij:

12

De Moslem zijn er trotsch op, een bedevaart naar Mekka te hebben meegemaakt en voegen dan voor hun naam het woord Hadji
(= pelgrim.) De naam van onzen dapperen Halef is dus: Pelgrim Halef Omar, zoon van den Pelgrim Abul-Abbas, kleinzoon van
Pelgrim Daoud uit Gossarah. Vert. (ben = zoon; ibn. = kleinzoon.)
13
De Guébers of Parzen, meer bekend als vuuraanbidders. Zij zijn de allengs in aantal afnemende volgelingen van Zoroaster.
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-34“Gij spreekt de waarheid, Effendi. Gij zijt de wijste man en de grootste krijger van het Avondland; gij
hebt een sterke buks om den leeuw, den zwarten panter en den beer te dooden; gij hebt voorts een
geweer, waarmede gij vele kogels tegelijk schieten kunt zonder te laden; gij hebt ook twee kleine
pistolen, die zes schoten kunnen doen in één minuut. Ik echter ben uw vriend en beschermer Hadji Halef
Omar; en onder mijne hoede zijt gij altijd veilig geweest als onder de bescherming van Allah en den
profeet. Ik zal ook nu over u waken, opdat de vijand geen haar van uw hoofd zal vermogen te krenken.”
“Dat verwacht ik ook van u,” antwoordde ik uiterlijk zeer ernstig, hoewel ik moeite had, een glimlach te
weerhouden.
Mijn kleine dienaar Halef hield er namelijk van, nu en dan eens een weinigje op te snijden, maar ik wist
tevens, dat ik mij in iedere omstandigheid op hem verlaten kon. Hij opende juist weder den mond om
zijn zelfverheerlijking voort te zetten, toen onze gids zijne woorden afbrak.
Wij hadden namelijk het Schirwandorp bij het eerste morgenkrieken verlaten en waren door Sheik Melef
een eind weegs begeleid. Allengskens had het oosten zich gekleurd
en juist nu schoot de eerste straal van de opgaande zon ons tegen en
overstrooide de golven van de Zab met flonkerende lichten.
Plotseling sprong onze geleider van het paard, knielde met naar het
oosten gericht gelaat neder en riep met uitgebreide armen:
“O zon, o zon, o zon!”
Hij bleef geknield liggen tot de vurige kogel zich geheel boven den
horizont verheven had; toen steeg hij weder op.
Verrast was ik getuige van zijn gebed geweest. Ik wendde mij tot
hem en vroeg:
“Zijt gij een Guéber?”
“Zoo noemt men ons, o heer!” antwoordde hij en na eene korte
pauze vervolgde hij: “Nu zult gij mij zeker wel niet langer vertrouwen?”
“Waarom doet gij deze vraag?”
“Hebt gij niet gehoord, heer, hoeveel kwaad de menschen van ons
spreken?”
“Ik heb het dikwijls gehoord, maar wantrouw u daarom nog niet. Ik
heb onder de Guébers meer goede menschen gevonden dan onder
de kinderen van Mohammed en velen hunner Sheiks en predikers zijn
mijne vrienden geworden.”
Hij blikte mij verrast aan.
Illustratie: Josef Ulrich

“Heer, gij kent dus de Sheiks en Kawals der Guébers?”
“Ja, ik was te Bäadri ten tijde van het groote feest als gast van Sheik Adi.”
“Veroorloof mij, heer; tot het groote feest wordt geen Mohammedaan toegelaten.”
“Ik ben geen Mohammedaan, maar een Christen. Doch deze man, mijn dienaar Halef, is een zoon van
Islam en werd niettemin ook toegelaten.”
Ik zag het ongeloovige gezicht van den Guéber en haalde het teeken der ingewijden te voorschijn, dat ik
onder mijn opperkleed aan een koord om mijn hals had hangen. Doch nauwelijks ontwaarde hij het
kleine voorwerp, of hij riep met teekenen van de grootste verbazing:
“Het teeken der ingewijden, dat alleen de vertrouwden van den opperpriester uit zijne handen
ontvangen. Heer, zoo gij werkelijk een of Christen zijt en geen Guéber, dan moet uw naam zijn KaraBen- Nemsi!”
“Dat is de naam, dien men mij hier te lande gegeven heeft.”
“Gij zijt dus de vreemdeling, die met de onzen tegen de soldaten uit Mossoel heeft gestreden?”
“Ja. Bij het afscheid gaf de opperpriester mij dit voorwerp als herkenningsteeken, zoo dikwijls ik den
dienst van een Guéber zou noodig hebben.”
“Heer, iedere Guéber zal bereid wezen, zijn leven voor u te laten, zoodra gij hem slechts dezen
kostelijken talisman vertoont. Beveel, wat ik voor u doen zal; ik wil alles doen.”
“Ik verlang slechts van u, dat gij mij veilig tot den stam der Zibar-Kurden voert.”
“Het zal geschieden, heer. Hier is de rivier, en daar aan de overzijde ligt een vlot, dat ons over het water
dragen zal.”
“Wien behoort dat vlot ?”
“Het dorpshoofd heeft het doen bouwen; ieder bewoner van het dorp kan het gebruiken.”
“Geen ander?”
“Niemand.”
“Dan zijn het ook bewoners van het dorp geweest, die reeds voor ons overgevaren zijn?”
“Heden?”
“Ja! Zie hier de versche sporen van twee paarden. Hier een weinig rechts van ons heeft het vlot gelegen
en daar zijn de ruiters afgestegen. De vochtige grashalmen hebben zich ternauwernood weder
opgericht. Het moet, naar ik gis, ongeveer een uur geleden zijn, dat zij platgetreden werden. Wat
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Zibar-Kurden zijn gegaan. Waarom hebben zij dan niet met ons den tocht gemaakt?”
“Heer, het zullen mannen uit een ander dorp zijn geweest, of krijgers van een anderen stam. Zij hebben
het vlot daar toevallig gevonden en het gebruikt.”
“Neen, het zijn twee mannen bij u uit het dorp geweest. Mijn dienaar heeft hen gezien, toen zij
wegreden.”
Hij keek nadenkend voor zich en legde onwillekeurig de hand aan het gevest van zijn mes, het eenige
wapen, dat hij droeg.
“Heer,” hervatte hij toen, “van deze zaak weet ik niets. Vertrouwt gij mij werkelijk?”
“Ja, volkomen.”
“Het is mogelijk, dat gij u in gevaar bevindt, want de Sheik bemint de ontrouw meer dan de trouw. Gij
hebt kostbare wapenen bij u en ook vele andere dingen, die hier nooit te zien of te koop zijn. Zoolang
gijlieden zijne gasten waart, mocht hij u niets ontnemen; nu echter kan hij doen, wat hem belieft.”
“En wat zal dat zijn?”
“Hij zal den Sheik der Zibari gewaarschuwd hebben, ulieden de gastvrijheid te weigeren en zij zullen
samen deelen, wat gij met u voert.”
“Als dat het geval is, zal de Sheik ook niet naar zijn dorp terug zijn gekeerd, maar ons heimelijk gevolgd
wezen.”
“Het zal zijn, heer, gelijk gij zegt. Wat zult gij doen?”
“Ik zal mij overtuigen of mijn vermoeden juist is en indien dit het geval mocht zijn, u terugzenden.”
“Heer, dat zult gij niet doen. Beloof het mij.”
“Ik zeg u, dat ik het doen zal. De Sheik is uw meester, gij moogt niets ondernemen, wat in strijd is met
zijn wil.”
“Hij zal mijn heer niet langer zijn. Ik haat deze Kurden. Reeds lang wilde ik hen verlaten om naar het
westen te gaan, maar zij wilden mij niet laten gaan.”
“En uw huisgezin?”
“Heer, ik heb vader noch moeder, vrouw noch kind; ik bezit niets buiten hetgeen ik om en aan heb; het
paard, dat ik berijd, is van den Sheik. Ik zal naar Bäadri gaan, naar den opperpriester der Guébers. Neem
mij met u, heer, en ik zal u dankbaar wezen, zoo lang ik leef.”
“Ik weet, dat gij beschouwd wordt nagenoeg als de slaaf van Sheik Melef en dat gij u zeer ongelukkig
gevoelen moet, maar ik kan omtrent uw wensch eerst later eene beslissing nemen. Kunt gij zwemmen?”
“Ja, heer. Wil ik het vlot voor u naar deze zijde brengen?”
“Neen. Gijlieden zwemt naar den overkant en verbergt u daar in ahorn- en wilgestruiken. Intusschen rijd
ik terug om te zien of de Sheik ons volgt. En nu: voorwaarts!”
De beide mannen stuurden hunne paarden de rivier in en ik wendde den teugel. In draf bereikte ik de
naaste hoogte, van waar wij gekomen waren en van hier uit ontdekte ik inderdaad den hoogwaarden
Sheik Melef met zijne geheele bende Schirwan-Kurden, die op hetzelfde oogenblik recht tegenover het
punt waar ik stond, in een ravijn afdaalden. Zij hadden een omweg gemaakt om voor ons verborgen te
blijven en indien ik op mijn beurt niet door hen opgemerkt wilde worden, mocht ik geen tijd verliezen.
Ik reed in galop op de rivier toe en hief, toen mijn hengst in het water plaste, mijn wapens in de hoogte,
om ze voor het vocht te beschutten.
“Heer!”, riep de Guéber mij tegemoet, “worden wij vervolgd?”
“Ja.”
“Dan zijn wij verloren.”
“Hoe zoo?”
“Zie slechts naar omhoog!”
Hij wees naar de heuvelklingen, die aan deze zijde van de Zab het stroomdal begrenzen. Ik ontwaarde
een troep van ongeveer dertig ruiters, die van daar af recht op ons toe kwamen.
“Zijn het Zibar-Kurden?”
“Ja, heer.”
“De beide Schirwani kunnen toch de legerplaats van den naasten Zibar-Sheik nog niet bereikt hebben?”
“Zij zullen toevallig op deze ruiters gestooten zijn. Men heeft ons reeds gezien. Wat gelast gij, dat wij
doen zullen, heer?”
“Kent gij een veilige weg over de Toera-Gharabergen naar de vesting Akra of naar de bronnen van de
Akra-rivier?”
“Ja, wat wilt gij daar?”
“Ik word daar door vrienden verwacht. Wij moeten ons hier naar rechts wenden, dan misschien kunnen
wij ontkomen.”
“Wij kunnen hun niet ontloopen, heer, want het dal is daar door rotsen omgeven, die tot in het water
reiken. Geen paard kan ze bestijgen.”
“Goed, dan rijden we hen tegemoet.”
“En dan?”
“Wat er dan gedaan moet worden, zullen de omstandigheden uitmaken. Gij echter zult u in geen geval
vijandig tegen hen gedragen. Gij zijt wel onze gids, maar niet hun vijand. U zal geen leed geschieden.”
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-36“Heer, sinds ik weet, dat gij het teeken der ingewijden draagt, behoor ik niet meer tot de hunnen. Ik zal
aan uwe zijde strijden, als het noodig is.”
“Dat zult gij niet, ik verbied het u! Gij zijt naar ik zie, een wakker man, maar uw mes kan ons niet
helpen.”
“Geef mij dan een uwer wapens, heer!”
“Gij weet niet, hoe men met deze wapenen moet omgaan.”
“Welnu, doe dan wat ge verkiest; ik echter zweer u bij het heiligdom van Adi, dat ik niet van uwe zijde
wijken zal.”
De brave Guéber was trots mijne overhaast uitgesproken woorden en trots zijn onbeholpen wapen een
niet te verwerpen bondgenoot. Hij was dapper en moest, naar zijn gespierde gorilla-armen te oordeelen,
ware beerekrachten bezitten. Wij met ons drieën hadden dertig Kurden voor en twintig achter ons; onze
kansen stonden dus niet bijzonder gunstig. Maar onze wapenen overtroffen de hunne verre en
bovendien was het nog volstrekt niet bewezen, dat zij ons vijandig gezind waren. Ik had mij dikwijls in
nog hachelijker toestand bevonden en was er tot nog toe toch altijd gelukkig doorgerold.
Wij reden dus op de hoogte en recht op de Zibar-Kurden aan. Zoodra zij dit bemerkten hielden zij de
paarden in en plaatsten zich in een halven cirkel, in welks midden de aanvoerder zich bevond. Hij droeg,
naar de wijze der Kurden, een reusachtigen turban, van zeker wel vier voet middellijn, eene nauw
sluitende Turksche kleeding, die door een lederen, met zilveren platen versierden gordel, bijeengehouden werd en daarover een antari, een wijden kaftan, die vervaardigd was van een rood en zwart
gestreepte stof. In zijn gordel stak een mes en een oud pistool en schuins over den zadelknop van zijn
paard hing een lange Perzische snaphaan, die niet in staat was mij een greintje respekt in te boezemen.
Zijne begeleiders waren op dezelfde wijze gekleed en droegen voor het meerendeel lange lanzen van
bamboestokken voorzien. Hunne paarden waren mager en afgejakkerd en de geheele bende maakte op
mij meer den indruk van een bedelaarstroep dan die van een horde Kurdische krijgslieden.
Een snelle terugblik overtuigde mij, dat de Schirwani achter ons intusschen reeds den
tegenoverliggenden oever bereikt hadden.
“Zijn de beide boden van uwen Sheik bij de Zibari?” vroeg ik den vuuraanbidder.
“Neen, heer. Zij zullen zich wel teruggetrokken hebben om zich niet te verraden.”
Op dit oogenblik waren wij de troep tot op twaalf paardenlengten genaderd en ik hield halt.
“Goeden morgen “ groette ik den aanvoerder.
“Dat God u beware!” antwoordde hij zeer dubbelzinnig. “Wie zijt gij?”
“Wie ik ben? Dat hebt gij reeds van de twee mannen gehoord, die Sheik Melef tot u gezonden heeft;
maar gij, wie zijt gij?”
Hij scheen een weinig met zijne houding verlegen. Spoedig herstelde hij zich echter weer en hernam:
“Wie heeft hier het recht te vragen: wie zijt gij? Gij of ik ? “
“Dat recht heb ik alleen, want gij kent mij wel, maar ik u niet! “
Ik uitte deze woorden op vasten toon en speelde onderwijl met mijne korte Henrybuks. Den SchirwanKurden had ik meermalen overtuigend bewezen, dat dit revolvergeweer een zeer gevaarlijk wapen was
en ik hield mij overtuigd, dat de boden van den Sheik Melef de Zibari inzonderheid op onze
vuurwapenen opmerkzaam gemaakt en er voor gewaarschuwd hadden. Mijne proefneming had dan ook
inderdaad het gewenschte gevolg, want de man antwoordde:
“Ik ben de aanvoerder van den Zibarstam, die daar ginds achter de bergen woont. Men noemt mij ScheriSchir.” 14)
“Dan hebt gij een schoonen, heerlijken naam, want een held is gastvrij en de leeuw is sterk en zonder
valschheid. Sheik Melef zal u gemeld hebben, dat ik als gast in uw jilack 15) wensch te overnachten. Ik zal
u alles betalen, wat ik noodig heb en morgen in vrede verder trekken.”
“Gij dwaalt. Sheik Melef boodschapt mij dat gij een giaour 16) zijt, die de woning van een waren
geloovigen verontreinigt. Gij zult ons dorp zien, maar als gevangen man.”
“Vergun mij dan vooraf een woordje met Sheik Melef te spreken! “
Ik had namelijk gezien, dat de Schirwan-Kurden de rivier overtrokken en besloot, van deze gelegenheid
partij te trekken om den Sheik der Zibari te toonen, hoe gevaarlijk onze vuurwapens waren. In een
oogenblik had ik mijn paard gekeerd en vloog op de rivier toe. Halef volgde mij, achter hem de
vuuraanbidder, daarachter de Zibari. Sheik Melef was het dichtst bij den oever, waar wij ons bevonden.
“Terug, verrader,” riep ik hem toe, of ik zal u meer water laten slikken, dan u lief is!”
Hij reed verder alsof hij mij niet gehoord had. Ik zette mijne Henrybuks tegen den schouder en legde
aan. Menschenbloed wilde ik niet vergieten, maar mijn eerste kogel trof het paard van den Sheik in of
naast het rechteroog. Hij verdween met zijn berijder in de golven. Twee-, drie-, tot zesmaal toe schoot ik
en telkens met hetzelfde gevolg. De uit den zadel geworpen ruiters zwommen verschrikt naar den
anderen oever terug en de anderen volgden spoedig hun voorbeeld. Dit alles was in den tijd van een
enkele minuut gebeurd en intusschen had Halef zich in postuur gesteld, om mij in den rug met zijn
14

Held-Leeuw.
Zomerverblijf.
16
Een onreine, ieder die geen Mohammedaan is.
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-37tweeloop tegen den Zibari te dekken. Dezen hielden zich echter op een eerbiedigen afstand, Ik wendde
mij nu weder tot hen en hunnen aanvoerder.
“Zes paarden en dat zonder te laden. Hebt gij het gezien? Ik had al deze Schirwani als honden kunnen
neerschieten, indien ik gewild had, de mannen zoowel als de paarden. Ik behoef mijn geweer slechts op
te heffen om ieder van u van het paard te werpen. Neemt het ter harte, gij Zibari! Uwe wapens vreezen
wij niet; want wie uwer het eerst dreigt, sterft ook het eerst. Maar ik ben niet als vijand tot uw gekomen
en daarom hebt gij niets van mij te vreezen. Ik wilde van uw brood eten en van uw water drinken, doch
daar gij den hongerigen en dorstigen barmhartigheid weigert, die de profeet aan alle geloovigen heeft
opgelegd, zoo zullen de hoeven onzer paarden zich van u wenden. Dat Allah u en uwe kinderen betere!”
Terwijl ik deze woorden sprak, had ik als voorzorgsmaatregel zes versche patronen in mijne
revolverbuks geschoven. Ik kon dit gerust onder hunne oogen doen, daar zij het doel van deze
handelwijze toch niet kenden. Hierop draaide ik mijn hengst naar rechts, doch tegelijkertijd versperden
de Zibari mij den weg.
“Heer!” sprak de aanvoerder, gij zijt een groot held. Gij kunt met ons gaan.”
“Neen. Een gevangene der Zibari wil ik niet zijn.”
“Wij laten u niet gaan.”
“Denkt gij, dat wij bevreesd zijn voor roovers? Onze paarden zullen u vertrappen en ons buiten uw
bereik brengen. Zie mijn hengst slechts, en gij zult overtuigd wezen.”
Ik had de bewonderende blikken opgemerkt, die hij op mijn paard wierp. Hij kon er de oogen bijna niet
afwenden en eigenlijk was het zeer gewaagd, de aandacht van deze doortrapte paardendieven er nog
opzettelijk op te vestigen.
“Hebt gij dit dier zelf gefokt ?” vroeg hij.
“ Neen, het is een geschenk.”
“Heer, dat kan niet waar zijn. Zulk een paard geeft geen sterveling ten geschenke!”
“Geloof, wat gij wilt. Ik zeg u, dat het zoo is.”
“Van wien hebt gij het dan gekregen?”
“Van Mohammed-Emin, den Sheik der Haddedihn, van den stam der Shammari.”
Hij richtte zich verwonderd in den zadel op.
“Heet uw hengst Rih?” 17) vroeg hij haastig.
“Ja.”
“Heer, dan zijt gij de vreemdeling, die den slag in het dal Deradsch medegemaakt en daarvoor het beste
paard aan gene zijde der rivier ten geschenke gekregen heeft?”
“Ja.”
“En deze man is de dienaar, dien gij destijds bij u had?”
“Hij is het.”
“Vergun mij dan een oogenblik, om met mijne lieden te beraadslagen.”
“Doe het.”
Nu begon op fluisterenden toon een levendig onderhoud tusschen de Kurden en hun opperhoofd. Ik kon
er geen syllabe van verstaan, maar lette opmerkzaam op hunne gelaatstrekken. De aanvoerder scheen
zijne vijandelijke gezindheid te willen laten varen. Hij sprak druk met zijne mannen en scheen hen
eindelijk tot zijne inzichten te hebben overgehaald, want hij wendde zich tot mij met de woorden:
“Heer, wij hebben er veel van gehoord, hoe de mannen der Haddedihn drie vijandelijke stammen in het
dal Deradsch gelokt en daar gevangen genomen hebben. Niemand wilde het gelooven; gij echter zult
met ons gaan en ons er van vertellen.”
“Kunnen wij als vrienden met u gaan?”
“Als vrienden. Gijlieden zult mij welkom zijn!”
“En de Schirwan-Kurden daarginds, die mij verraden wilden?”
“Wij hebben geen deel aan hen.”
“Waar zijn hunne beide boden?”
“Zij zijn verder naar beneden de rivier overgetrokken.”
“Zij hebben niet slim gehandeld. Hadden zij zich weer van het vlot bediend, dan was het ons onbekend
gebleven, dat zij tot u gegaan waren. Reikt ons uwe handen ten teeken van vriendschap, dan zullen wij
met u rijden.”
Allen reikten in een kring de handen rond; de vuuraanbidder echter werd overgeslagen.
“Heer,” sprak de aanvoerder, “deze man keert immers weer tot de Schirwani terug?”
“Hij is mij tot geleide meegegeven en kan bij mij blijven, zoolang hij zelf verkiest.”
“Maar hij is geen geloovige, hij aanbidt den duivel en zal in de hel branden!”
“Paradijs en hel zijn door Allah geschapen; Hij kan alleen beslissen, wie tot zaligheid en wie tot de
verdoemenis zal ingaan. Deze man is mijn reismakker, ik ben uw vriend en dus is ook hij het. Reikt ook
hem de hand, indien gij niet wilt, dat wij ons van u wenden.”
Ik eischte veel, zeer veel van hen. Ik deed het om den braven Guéber te bewijzen, dat ik hem
vertrouwde, en – zij gehoorzaamden mijne sommatie, hoewel met eene uitdrukking van onwil op het
17
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-38gelaat. Toen zetten wij ons in beweging. De aanvoerder reed voorop aan mijne zijde; daarop volgden
Halef en de Guéber, terwijl de Kurden, die een ongeordenden zwerm vormden, de achterhoede
uitmaakten. Natuurlijk had ik gedurende den ganschen rit de hand aan mijne revolver en Halef
noodzaakte zijn paard voortdurend schuin te gaan om een waakzaam oog achterwaarts op de Zibari te
kunnen houden.
Een gebaande weg was er natuurlijk niet. Wij reden over de steenbrokken op den westelijken heuvelkam
toe. Toen wij dien bereikt hadden, hield ik den teugel in, om het panorama, dat zich hier voor mij
ontrolde, in oogenschouw te nemen. In het oosten en zuidoosten verhieven zich de bergen van Sidaka
en Sar-Hassan, waartusschen Rowandits ligt, in het zuiden rees de Ghara-Soergh op. In het noorden
stegen de hoogten van Bats en Tkhoma, in het westen de Toera-Gharabergen en de Djebel-Hair omhoog.
Daar lag Akra, waarheen mijne reis gericht was. Zou vóór mij wel ooit een Europeaan dit vergezicht
genoten hebben? Ik geloofde het niet; maar spoedig zou ik van het tegendeel overtuigd worden.
Wij reden over eene kleine hoogvlakte heen, en richtten ons toen naar het dal. Totnogtoe hadden wij
slechts dwergachtig struikgewas aangetroffen; hier echter verrezen dichte groepen slanke boomen. Hier
wilde vijge-, pruime- en noteboomen, daar ahorn- en moerbezieboomen, door vruchtdragende meloenen wijngaardranken omslingerd, ginds oranje- en olijvenboschjes, overschaduwd door terpentijnboomen
en eiken.
Weldra vertoonde zich eene soort van weg, die zoo breed was, dat twee paarden er naast elkander
konden gaan. Een eind verder liep het pad door eene drassige weide en tusschen moerassige vlakten
door, tot het een breede, schuimende stortbeek bereikte, vanwaar het zich weer omhoog richtte.
Tot dusverre had niemand van ons een woord gesproken; ieder was slechts met zijne eigene gedachten
bezig. De mijne waren op het gevaar gericht, waarin we ons bevonden. Met drie schoten of evenveel
krachtige speerworpen konden de achter ons rijdende Kurden ons als weerloozen vermoorden; maar
mijne houding waarschuwde hen misschien, dat dan ook hun naast mij rijdende aanvoerder verloren
was. Deze hield zich, alsof hij de revolver, die ik uit mijn gordel genomen had, niet eens zag. Eindelijk,
na eene lange stilte, vroeg hij mij:
“Uw naam luidt volledig Emir-Kara-Ben-Nemsi, nietwaar?”
“Ja, wie heeft hem u genoemd?”
“De beide Schirwani. Gij zijt dus de vreemdeling van het dal Deradsch.
Men heeft mij verteld, dat gij geheel alleen en midden in den nacht
leeuwen geschoten hebt. Is dat zoo?”
“Ja, ik schoot ze met de buks, die gij over mijn rug ziet hangen.”
“Waarom voert gij twee geweren met u?”
“Het lange is voor zeer groote dieren en zeer verre afstanden; het kleine,
dat hier aan den zadel hangt, gebruik ik, als de vijand talrijk en nabij is. Ik
behoef het niet te laden.”
“Zulke wapenen kennen wij niet. Uw volk moet wel zeer wijs zijn. Men
heeft mij gezegd, dat gij een Nazareër 18) zijt en toch draagt gij een Hamaïl
19
) om den hals, zooals alleen de pelgrims gewoon zijn, die in Mekka
geweest zijn.”
“Ik vereer Allah en ben ook in de heilige stad geweest. Allah il Allah, God
is God, onverschillig welken naam men Hem geeft. Is het niet zoo?”
Illustratie: Tjeerd Bottema

“Het is zoo. Kent gij ook den profeet?” 20)
“Ja, ik ken hem. Hij is Mohammed, die “de geprezene” genoemd wordt. Zijn vader was Abdallah Ibn Abdal-Muthallib uit de familie Haschem van den stam Koreïsch.”
“Gij zijt een goed Moslem, al zijt gij uit het land der Nemtsche 21) dat ik alleen bij name ken. Gij zult bij
ons wonen en ons vertellen van alles wat gij gezien en ondervonden hebt. Ziet gij die hutten daar ginds,
hoog boven aan den berg ?”
“ Ik zie ze.”
“Dat zijn onze jilacks. Wij wonen er in, wanneer de hitte van den zomer nadert.”
“Gij zijt de oudste, de Sheik van uw dorp. Bezit gij ook de macht, om een vreemdeling tegen uw eigen
volk te beschermen?”
“Die macht heb ik,” antwoordde hij trotsch.
Toch scheen zijne stem mij bij deze woorden een weinig onzeker. Opeens gaf hij zijn paard de sporen,
zoodat hij mij eenige schreden vooruitschoot. Het scheen mij toe, alsof hij dergelijke vragen verder
ontwijken wilde.
(slot volgt)
18

Christen
Een Koran in een foedraal.
De Kurden zijn wel ijverige Moslems, maar blijkens deze vraag geen heksenmeesters in de geschiedenis van hun eigen
godsdienst.
21
Duitschers.
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Portret van een Karl May kenner en/of verzamelaar: Hans Simons
Gomarius Mes en Karl May
Nieuwe vondsten
Ervaringen van verzamelaars
Voorlopers en tijdgenoten van Karl May: Thomas Mayne-Reid
Onbekende Karl May illustraties
Uit het archief
Ingezonden brieven
Ruilbeurs, vraag en aanbod
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Curiosa
Uit de Duitse tijdschriften
Feuilleton: Christus’ bloed en gerechtigheid, deel 2
PLUS: aandacht voor de stripverhalen

DRUKKERIJ VAN VELZEN
verzorgde de uitgave van de volgende boeken over Karl Mays werk in Nederland:
Karl May. Een Ketting van boeken, 2e druk. Handleiding voor Karl May boekenverzamelaars, met
bibliografisch karakter, 248 blz. + 24 blz. kleurenkatern. (2000)
Karl Mays bonanza van boeken bij Becht. Een boeken-verzamelverhaal, 176 blz. + 24 blz.
kleurenkatern. (2002)
Karl May-boeken zoeken in alle hoeken. De 21 zeldzaamste in Nederland, 176 blz. + 24 blz.
kleurenkatern. (2005)
Karl May, de ‘verschreven schrijver’. Bewerking en receptie in Nederland, 240 blz. + 8 blz.
kleurenkatern. (2006)
Alle vier delen zijn momenteel nog voorradig. Bestel vandaag uw exemplaar van deze goed verzorgde
en voor liefhebbers onmisbare boekenserie, die nog verder zal worden uitgebreid!
Drukkerij-Boekhandel Van Velzen BV. Postbus 4 4413 ZG Krabbendijke
Telefoon 0113-501402 (vragen naar Mw. Mia Zandee)
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