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VOORWOORD 
 
Eindelijk is het dan toch gelukt, het  Jaarboek VKTV 2007 ligt voor u. Het vierde exemplaar op rij 
inmiddels. Ik zal u niet verder lastig vallen met alle haken, ogen en voeten in de aarde die het 
samenstellen van dit Jaarboek een behoorlijke vertraging hebben opgeleverd.  Maar één ding moet 
mij toch van het hart.  Vrijwel alle sponsoring in de vorm van advertenties is weggevallen. Gelukkig 
was Giesbert Oskam van antiquariaat Oskam-Neeven (www.oskam-neeven.nl) bereid een deel van 
de verloren gegane sponsoring voor zijn rekening te nemen. Ook zijn er een aantal leden geweest 
die naast hun lidmaatschapsgeld iets extra’s voor de kas hebben overgemaakt. Uiteraard dank 
hiervoor ! En er is zeker nog meer positief nieuws. Ons lid Hans van Zon is bereid geweest het 
kleurenkatern niet alleen te schrijven, maar ook in kosten voor zijn rekening te nemen. Daarmee is 
een lang gekoesterde wens van de redactie tot kwalitatieve verbetering gerealiseerd. 
De redactie heeft in dit Jaarboek 2007 voor het thema “tijdschriften” gekozen, ook in de vorm van 
geschreven artikelen. Het is puur toeval dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ook een 
succesvolle tentoonstelling rondom dit thema heeft gemaakt.  In de visie van de redactie was dit 
thema gewoon “aan de beurt”, de T in VKTV staat per slot van rekening voor Tijdschriften.  De 
artikelen van Els Smulders-Bouma over vrouwentijdschriften, Jan de Wit over het nooit verschenen 
tijdschrift van Nieuwe Revue en Rudi Dolfin met de “Koude Oorlog tijdschriften” zijn zeer 
interessant. En natuurlijk heeft de vertrouwde rubriek “Krantencuriosa” van ons lid Louis Nierynck 
weer een plaats in dit Jaarboek gekregen.    
Onze VKTV blijft weliswaar een klein clubje maar met een gestage groei. Ik kan u melden dat er op 
dit moment 95 leden zijn, waarvan 90 een betalend lidmaatschap hebben. Andries Kreuzen blijft de 
“super-promotor” van de VKTV. Dank hiervoor ! En ook qua activiteiten mogen we niet mopperen. 
Afgelopen jaar zijn er twee beurzen samen met de Documentatiegroep ’40 – ‘45 in Voorthuizen 
gehouden en op 10 juni 2006 een extra krantenbeurs in samenwerking met de Stadsbibliotheek in 
Haarlem.  In 2007 hebben we inmiddels al een beurs in Voorthuizen op  3 maart j.l. achter de rug. 
Maar alweer goed nieuws, er staat een extra beurs in Voorthuizen op zaterdag 2 juni a.s. gepland. 
Ook een reguliere beurs met onze VKTV-jaarvergadering op 3 november 2007 in Voorthuizen staat 
inmiddels vast op de planning. Noteer deze beursdata alvast in uw agenda en kom beslist eens 
langs. Trefwoorden zijn; het ontmoeten van medeverzamelaars en mooie aanbiedingen voor uw 
collectie.  Uiteraard ontvangt u t.z.t. een uitnodiging voor deze beurzen. Dat brengt mij nogmaals op 
het verzoek uw email-adres aan het secretariaat door te geven, secretaris@vktv.nl , dit is voor de 
vereniging een enorme besparing aan dure portokosten.  Een forse besparing is ook gerealiseerd 
door het overstappen met de VKTV-website naar een andere provider. Het bestuur stelt alles in het 
werk om de renterekening te ontzien en de vereniging uit de lopende inkomsten te financieren.  
Onze penningmeester Rudi Dolfin is zeer verheugd over deze besparingen. Er zijn wat 
aanmerkingen geweest over de website. Weinig aanvullingen en vernieuwingen was de kritiek. 
Maar ondanks alle oproepen komen er vanuit de leden geen artikelen of mooie verhalen voor op de 
website. U mag echter ook niet vergeten dat onze webmaster Ernst Hupkes een drukke full-time 
baan heeft en alle technische werkzaamheden inclusief de lay-out van dit jaarboek voor zijn 
rekening neemt. Alle werkzaamheden voor de vereniging worden verricht door een bestuur van 
momenteel slechts 4 mensen.  Vandaar nogmaals de oproep voor een eigen tweede webmaster en 
nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt echt u op de komende jaarvergadering in november 
mogelijk nieuwe actieve bestuursleden te kunnen voorstellen.  Het lofwaardige initiatief van onze 
secretaris Thea Spronk om begin dit jaar onregelmatig een “vraag en aanbod rubriek” per email en 
in papier als proef te starten heeft tot doel als bestuur vaker direct contact met de VKTV-leden te 
onderhouden.  Een paar van deze rubrieken is inmiddels verschenen en blijken behoorlijk 
succesvol, een aantal leden stelt deze dienstverlening speciaal voor de eigen VKTV-leden zeer op 
prijs. Wilt u ook gebruik maken van deze “vraag en aanbod rubriek”, dat kan heel simpel.  Neem 
dan contact op via email secretaris@vktv.nl of per telefoon of brief met ons secretariaat. Bedenk 
wel dat deze rubriek alleen bestaansrecht heeft met uw deelname. Rest mij nog alle auteurs en 
medewerkers aan dit VKTV-Jaarboek 2007 te bedanken voor hun bijdragen en u zeer veel lees- en 
kijkplezier toe te wensen. 
 
Namens het VKTV-bestuur,  
Otto Spronk, Voorzitter 




