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'n Jaar of twintig geleden hadden de boeken van Karl . 
May in ons land 'n haast weergalooze populariteit be
reikt bij de onrijpe jongens, die men met de flatteerende 
benaming „rijpere jeugd" aanduidt. Ook ouderen lazen 
die boeken graag al wilden ze 't misschien niet steeds 
erkennen. 
De schrijver van dit artikel herinnert zich dit nog heel 
goed. Hij was toen zoon opgeschoten knaap, en 's win
ters verlustigde hij zich zoowat avond aan avond in de^ 
avonturen van Old Shatterhand en-Winnetou. 
Dan gebeurde 't echter herhaaldelijk tegen 'n uur of 
tien, dat z'n vader hem vroeg: „Zeg jongen, heb je je 
huiswerk al af?" 
„Ja vader," was dan 't antwoord, „ik zit nog wat te 
lezen; ik wou graag dit hoofdstuk nóg lezen." 
n Half uurtje later echter, als de zoon stilletjes al aan 
't volgend hoofdstuk bezig was, sprak zijn vader 
wrevelig: „Kom jongen, nu naar bed! Anders kun je er 
morgen weer niet op tijd uit." 
Voor de ouderlijke overmacht zwichtend, ging „de 
jongen" dan maar naar bed, maar uit betrouwbare 
getuigenverklaringen bleek, dat vader onmiddellijk na
dat zoonlief de kamer had verlaten, 't boek van Karl 
May greep, en niet naar bed ging voordat hij 't heele-
maal uit had! 
Het staat wel vast, dat andere vaders geen haar beter 
waren, waarmee we maar willen zeggen, dat die 
boeken van K^rh May geliefd^ waren bij jong en oud. 

al' mdge/ef*sfndsdien wat verandering gekomen zijn 
in d ^ AToorkéui:.cfer boekenvrienden, toch w o r d t deze 

Jecti^^^g^ejedlsïhéel veel gelézen.** : 
De schrijver heeft dus wel de kunst verstaan tafereelen 
te schilderen, die de lezers boeiden. Bovendien echter 
wist hij zijn boeken door en door gezond te houden. 
Geen griezeligheid, geen bloedbaden en geen verheer
lijking van misdaden zocht hij; neen, hij gaf frissche 
romantiek, en trachtte zijn lezers zin voor ridderlijk
heid, flinkheid en ̂ Vechtvaardigheid bij te brengen. 
Liefde voor den evenmensch leerden zijn boeken, en 
heel in 't bijzonder voor de Indianen, die in veel andere 
lectuur van zijn tijd werden voorgesteld als struik-
zoovers, die slechts waard waren te worden uitgeroeid. 
Karl May nam 't op voor de Indianen en hekelde hun 
onderdrukkers; hij wees de wereld op de eeuwen
oude cultuur der Indianen, en trachtte een beter begrip 
voor hun karakter te kweeken, zonder te vervallen in 
een romantische verheerlijking van hun fouten en 
zwakheden. 
Aldus hebben zijn boeken er zeker toe bij gedragen, 
dat ez tegen het einde van de vorige eeuw een einde 
kwam aan de stelselmatige uitroeiing van de Indianen, 
en dat zij tegenwoordig als volk nog bestaan, zij 't 
onder zeer bijzondere omstandigheden in reservaten 
en dergelijken. 

Kart Mays levensloop* 
Thans den 25sten Februari — is het honderd jaar 
geleden, dat Karl May te Hohenstein werd geboren, en 
in Maart a,s. is 't tevens dertig jaar geleden, dat hij te 
Radebeul stierf. 
Reeds als jongeman van twintig jaar vertrok Karl May, 
wien de zwerflust in 't bloed zat, naar Amerika, en 
vele jaren heeft hij er rondgereisd in de gebieden, 
waar de Indianen toen nog heer en meester waren, 
al werden ze reeds toen steeds verder terug gedrongen 
door de blanke kolonisten, die bezig waren de enorme 
gebieden van Noord-Amerika ten eigen bate te ont
sluiten. 
Karl May verwierf (de vriendschap van vele Indiaan-
sche stammen, bestudeerde hun taal en gewoonten en 
bepleitte hun belangen bij de autoriteiten. 
In de zeventiger* jaren zocht Karl May andere ge
bieden op. De geheimen van Noord-Afrika en Arabië 
trokken hem aan, en, door slechts één dienaar ver
gezeld, maakte hij lange tochten door gebieden, waar 
nog vrijwel geen blanken waren geweest. Overal vond 
Jilj stof voor romans, en deze maakten in Europa en J 

ook in Amerika weldra groote opgang. De „Grauwe Uil" een opperhoofd der Roodhuiden; als kind heeft hij Karl May per-< 
soonlijk gekend. Op zijn schoot ligt een strijdbijl, het geduchte slag wapen der Indianen. 

In 1908 bezocht hij nogmaals de Vex-
eenigde Staten en Canada, enfvertoefde ge-
ruimen tijd onder de IndianeJD die hem als 
een grooten „blanken broeddr" eerden. 
De laatste levensjaren vat Karl May 
waren niet gelukkig. Een onwaardige 
campagne, gevoed door n r<eds lang uit
geboet jeugd vergrijp, kwelde en ver
bitterde hem. 
Deze hehandeling had Karl May zeker 

]niet verdiend, want hij was leen groot en 
edel mensch; in zijn testameit bewees hij 

'dit nog, want daarin bepaalde hij, dat uit 
zijn aanzienlijk vermogen een fonds voor 

;arme schrijvers zou worden jjesticht 
Te Radebeul, de plaats waar hij stierf, 
heeft men een Karl May Museum opge
richt, dat sober en waardig zajn nagedach-

• 

tenis eert, en dat tal van reisherinneringen 
en andere cursiosa bevat. Het bezoek aan 
dit museum, vooral van de zijde der jeugd, 
is groot, want iedere jongen, die boeken 
van Karl May heeft gelezen, weet, dat 
hem hierin iets moois en nobels is gegeven. 

Winnetou en Otd Shatterhand. 
Om het karakter van Karl May s boeken 
weer te geven, en tevens om sommige 
lezers nog eens goede, oude bekenden voor 
den geest te voeren, laten wij hier nog 
een passage uit een van die boeken volgen: 
Winnetou, het groote opperhoofd der 
Apachen is hier. aan 't woord. Een andere 
Indiaan vraagt hem: 
„Wil mijn roode broeder mij zeggen, waar 
hij Old Shatterhand het eerst heeft aezien?" 
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Zoo begaven in den tijd van Karl May de Indianen zich op 't oorlogspad. 

„Dat was öan de Rio Gila, ver van hier, waar 
de paarden der Apachen grazen. De honden van 
Comanchen waren uit hun holen gekropen om 
tegen de dappere krijgslieden der Apachen te 

•blaffen. Toen hielden de opperhoofden een 
grooten raad, en den volgenden morgen togen 
tien, maal tien maal zes Apachen uit, om de 
scalpen der Comanchen te haleiv. Winnetou was 
nog jong. Hij werd uitgezonden om het spoor der 
Comanchen te zoeken, want zijn oog was schérp 
en zijn oor hoorde het geluid van den kever 
in het gras. Hij kreeg tien krijgslieden mee en 
het gelukte hem het spoor van den vijand te 
vinden. Op den terugtocht werd hij rook ge
waar, en hij sloop naderbij om te zien, welke 
mannen, aan dit vuur kondeg^ilie^Jiet waren 
vijf bleëkgesicbten. D . é ^ i ^ a q i ^ ^ É 
bleekqesri&të&iyfè^ 

eigen schade. Een der bleekgezichten was achter 
een boom gesprongen, en schoot den eenen 
rooden man na den anderen neer. Vier bleek
gezichten werden gedood, maar ook de tien 
Apachen, die bij Winnetou waren. Eindelijk 
bleven nog slechts het dappere bleekgezicht en 
Winnetou over. De bleeke man wierp zijn ge-

' weer weg en stortte zich op den roodhuid. Hij 

sloeg hem ter aarde, én ontwrong hem zijn wapen. 
Winnetou was verloren; hij lag onder het bleek
gezicht en kon zich niet bewegen, want deze 
was sterk als een grijze beer. De Apache 
scheurde zijn jachthemd open en bood zijn vijand 
de naakte borst aan. Deze wierp echter het mes 
weg, stond op, en reikte Winnetou de hand. Zijn 
bloed had gevloeid, want Winnetou had hem in 
de hals getroffen, en toch spaarde hij het leven 
van den Apache. Dit bleekgezicht was Old Shat
terhand. Sinds dien tijd zijn beide mannen broe
ders geworden, en zij zullen broeders blijven, tot
dat de dood hen scheidt. Beiden hebben elkaar 
vele malen het leven gered, beiden hebben met en 
van elkaar geleerd, en elk van hen zou gaarne 
dadelijk zijn leven laten, als de eene dit van hem 
vorderde. Nog nooit zijn zij overwonnen gewor-
d^h.. En sinds Winnetou zijn broeder Old Shat
terhand heeft gevonden is hij tot de erkenning ge
komen, dat de Groote Geest slechts liefde is, en 
dat onze goede Manitoe treurig zijn gelaat af
wendt, wanneer zijn zonen elkaar verscheuren. 
De Schepper der aarde heeft zijn Zoon gezonden 
om zijn rooden en bleeken kinderen te doen 
weten, dat er vrede zal zijn in alle landen. De 
krijgsbijl moet begraven worden, en de vredes
pijp moet gerookt worden van oord tot oord, van 
stam tot stam." 

Ter blijvende herinnering aan 
Ocagon een reusachtig granieten^ 

Een hoekje van het Karl May Museum te Radebeul; 
dt Indianen vat Noord-Amerika heeft men in de nabijheid van drie geweren van den schrijver en boven de deur de 

1 standbeeld vbr de Roodhuiden opgericht koP v a n e e n huUel 

In de boeken van Karl May wordt beschreven hoe de 
Indianen soms hun slachtoffers pijnigden. Zulk een 

marteling geeft deze afbeelding weer. 
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Fameus schrijver van avontuurlijke boeken 


