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Karl May dag 10 november 
Het bestuur van de Karl May Vereniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 

voorjaarsbijeenkomst en algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden op 10 

november a.s. in onze gebruikelijke locatie, kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1 te 

Amersfoort. Simultaan zal ook weer de boekenmarkt van de Vereniging Fu Manchu 

plaatsvinden. Ons programma ziet er als volgt uit: 

09.00: Bestuur aanwezig; gelegenheid om boekentafels in te richten 

10.00: Aanvang van de Karl May dag, leden ontmoeten elkaar 

11.30: Presentatie van De Witte Bison 24 

12.00: Uitreiking van De Witte Bison, gelegenheid tot betaling van contributie 

12.30: Lunchpauze (soep en broodjes vooraf te bestellen bij de koster) 

13.00: Sketch van Jan Willem van der Jagt 

13.45-14.45: Boekbespreking en groepsdiscussie o.l.v. Wil Storken en Jan Willem 

van der Jagt over De oase in de Llano Estacado. 

De Nederlandse vertaling van dit eerste deel van de Old Surehand-serie, die het dichtst bij de oorspronkelijke 

Duitse uitgave staat is die van Mij. Nederland / Becht (1e en 2e ed.). In de Spectrum pocket-serie – die zoals 

gebruikelijk op de editie van de KM-Verlag te Bamberg is gebaseerd – is veel van het origineel verloren gegaan, 

ook t.o.v. de Bamberg-tekst. De verhaallijn is wel correct, maar in de details ontbreekt er veel, ook van het 

zoveel kleurrijker taalgebruik van Karl May. 

Zie voor nadere details onze website, waar ook de gebruikelijke samenvatting te vinden is. 

14.45: Einde van de Karl May dag

15.00: Zaal leeg en aanvang van de bestuursvergadering. 

Feestbijeenkomst 18 mei 2019 
Wij vragen speciale aandacht voor ons 12½ jarig jubileum, dat gevierd zal worden 

tijdens de Karl May dag van 18 mei 2019. Wilt u deze dag alvast vrijhouden en 

noteren in uw agenda? Dan zal, bij wijze van uitzondering, in verband met het speciale 

programma, geen Algemene Ledenvergadering plaatsvinden! 

Zie de bestuursmededelingen in De Witte Bison voor de activiteiten, die worden 

voorbereid. Nadere details worden in een volgend nummer van Karl May Nieuws 

bekendgemaakt. 

Contributie 2019 
De contributie over 2019 bedraagt ongewijzigd € 20 (Nederland en België) en € 25 

(rest van de wereld). U kunt deze op de Karl May dag contant voldoen bij de 

penningmeester, op het moment dat u het nieuwe nummer van ons tijdschrift in 

ontvangst neemt. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, wilt u uw contributie dan tijdig overmaken op het 

in de marge van deze nieuwsbrief vermelde rekeningnummer van de Vereniging? 
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De Witte Bison 24 
Het nieuwe nummer van DE WITTE BISON zal tijdens de Karl May-dag worden 

gepresenteerd en gedistribueerd. De inhoudsopgave is als volgt: 

 Redactioneel 

 Verslag van de Karl May dag op 21 april 2018 

 Verslag van de twaalfde Algemene Ledenvergadering 

 De Karl May dag in beeld 

 Van het bestuur 

 De verloren zoon: een nieuwe uitgave in voorbereiding 

 Boekbespreking: Leesinstructie vooraf 

 Samenvatting KM pockets 11-12: Winnetou bij de bedoeïenen

 Karl May Verlag: Bamberg versus Radebeul 

 Nieuwe vondsten en bijzonderheden voor de Karl May bibliografie 

 Uit de archieven van de KIVA 

 Verschreven 

 Onbekende KM illustraties: Winnetou cyclus VI 

 Een vakantietrip met bijkomstigheden 

 Feuilleton: Een avontuur op zee (1883) 

 Uitgaven van de Karl May Vereniging 


