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Overlijdensbericht
De afgelopen maand ontvielen ons twee trouwe leden, Stephan de Vries (17/4) en

Wim Wildenburg (30/4). Namens de Karl May Vereniging hebben wij de nabestaanden

gecondoleerd en hen de kracht toegewenst om dit verdriet te dragen. Wij zullen hen

gedenken tijdens onze bijeenkomst en in de volgende Witte Bison stilstaan bij hun

overlijden.

Datum van de Karl May dag: 17 mei 2014
Het bestuur van de Karl May Vereniging heet u allen welkom op de Karl May dag van
17 mei a.s. op onze gebruikelijke locatie: ‘De Bron’, Vogelplein 1, 3815 GV
Amersfoort. Naast de gebruikelijke boekenmarkt vindt ook de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats.

09.00 bestuur aanwezig

10.00 ontvangst leden en begin van de boekenmarkt (alleen Karl May Vereniging)

11.30-12.15 Algemene Ledenvergadering

12.15-12.35 Presentatie van ‘De Witte Bison’ nummer 15

12.35-13.00 Uitreiking van ‘De Witte Bison’ 15

13.00-13.15 Pauze

13.15-14.00 Karl May quiz (In de schuilhoeken van de Balkan) en aansluitend

nabespreking en prijsuitreiking

14.00-15.15 Eerste deel van de film Es war im Lande Sachsen ein Mann der hieß Karl

May van Hans-Jürgen Syberberg (1974)

15.30 Einde middag, ontruimen van de zaal

Datum van najaarsbijeenkomst
Op 8 november 2014 zal onze tweede Karl May dag van 2014 worden gehouden.

Deze begint met de inmiddels traditionele gezamenlijke boekenmarkt met de

Vereniging FuManchu. Vervolgens vertonen wij het tweede deel van de Syberberg film.

Reserveert u deze dag alvast?

Algemene Ledenvergadering 2014
De agenda van onze Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Moment stilte ter nagedachtenis aan onze overleden leden Stefan de Vries en Wim

Wildenburg

3. Mededelingen

4. Vaststellen en goedkeuren Notulen 7e ALV

5. Jaarverslag 2013 van het secretariaat

6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 (penningmeester)

7. Verslag kascommissie

8. Decharge kascommissie

9. Benoeming leden kascommissie 2014

10. Reglementair aftredend en herkiesbaar: Frits Roest (voorzitter), Jan Willem van der

Jagt (algemene zaken) en Tom Beskers (webmaster)

11. Voorgenomen activiteiten 2014

12. Rondvraag

13. Sluiting
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De Syberberg film over Karl May
Karl May is een prominent bezette Duitse filmbiografie uit 1974 door Hans-Jürgen

Syberberg. Helmut Käutner speelt de titelrol.

Actie

Duitsland aan het begin van de eeuw. De schrijver Karl May plant een reis om de

wereld. Op scholen vertelt hij over zijn vermeende reizen door het Amerikaanse

continent en het Midden-Oosten. En steeds beweert hij alle door hem geschreven

avontuur zelf beleefd te hebben. Zijn populariteit bereikt onvermoede hoogten, fanmail

bereikt hem van velen die onder de indruk zijn van zijn verhalen. Maar dan ontstaan

problemen met de weduwe Pauline Münchmeyer en de radicale journalist Rudolf

Lebius, die hem bestrijdt en belastert en die zijn werk op de index probeert te krijgen.

Mei begint niettemin een wereldreis, die hem van Caïro via India naar Ceylon en

Sumatra leiden zal. Briefkaarten aan zijn uitgever en vrienden moeten bewijzen dat hij

deze plaatsen werkelijk bezocht heeft. Maar het helpt allemaal niet - men denkt hij dat

een opsnijder en een leugenaar is. Men beschuldigt May ervan de avonturen, waarover

hij schrijft, niet zelf beleefd te hebben, maar die uit andere bron te hebben

overgeschreven. Bovendien komt aan het licht dat May onder pseudoniem teksten

geschreven heeft. Als May de verwijten uit zijn land verneemt, breekt hij zijn

wereldreis af. Uitgever Fischer weet van Mays onder pseudoniem geschreven

colportageromans en probeert de Saksische auteur onder druk te zetten. Een lawine

aan processen begint.

Lebius stelt intussen alles in het werk om Karl Mays reputatie te vernietigen door zijn

verleden openbaar te maken. Lebius verliest een proces, maar hij geeft de strijd tegen

May niet op. In een serie processen komt Mays verleden in detail aan het daglicht en

dit wordt tegen hem gebruikt. Ook privé komt Mays leven in zwaar weer. Hij laat zich

van zijn vrouw Emma scheiden om te trouwen met zijn secretaresse Klara Plöhn.

Emma is ook een jeugdvriendin van Pauline Münchmeyer, waarmee ze zich in de strijd

tegen haar ex-man verbindt. Ten gevolge van de processen komt het tot

huiszoekingen bij May, waarbij zijn testament, alsmede contracten en ontvangsten aan

het licht komen.

Tussen de afzonderlijke processen door schrijft May een nieuw boek met de

programmatische titel "Et in terra pax" ("En vrede op aarde"). Maar de uitgever, die

een nationale en koloniale geschiedenis ter eer en glorie van Duitsland in de zin heeft,

is zeer ontevreden met het werk. Hij brengt de schrijver er toe het werk voortijdig te

beëindigen en af te ronden. May heeft een speciale vriendschap met de kunstenaar

Sascha Schneider. May voelt zich geestverwant en Sascha schildert de covers van zijn

boeken. Na vele jaren wint May zijn processen en zijn ergste vijand, Rudolf Lebius,

wordt eind 1911 veroordeeld. Kort voor zijn dood houdt May in de Weense Sophiazaal

een toespraak getiteld "Omhoog in het rijk van de Edelmensen". De toeschouwers zijn

opgewonden, onder hen ook een zekere Adolf Hitler. Kort daarop sterft May in zijn

Saksische vaderland.

Productie

Karl May draaide van 4 april tot 17 mei 1974 in Wenen en ging op 18 oktober 1974 in

München in première. De film werd als bijzonder waardevol beoordeeld. Karl May

kwam in twee delen op televisie. Deel 1 kreeg de ondertitel Bloedige donkere gronden,

deel 2 De ziel is een groot land, waarin we ontsnappen.

In Karl May wordt een overvloed aan voormalige UFA-sterren en andere topartiesten

van de Duitse film tot 1945 opgevoerd, zoals nooit eerder en nooit later vertoond.

Naast Helmut Käutner treden legendarische acteurs op met verschillende honderden

jaren toneel- en filmervaring als Lil Dagover, Käthe Gold, Kristina Söderbaum, Rudolf

Fernau, Mady Rahl, Attila Hörbiger en Rudolf Prack. Nino Borghi ontwierp de

indrukwekkende Belle Epoque filmdecors, waarvoor hij met een Filmband in goud werd

bekroond. Syberberg zelf verzorgde de architectonische ontwerpen. Theo Nischwitz

zorgde voor de speciale optische effecten. Bernd Eichinger is de producent.

De totale kosten bedroegen 1,1 miljoen DMark, waaraan coproducent ZDF 700.000

DMark bijdroeg.


