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Voorwoord 
“Daar zijn we weer, het VKTV-Jaarboek 2008”, als parafrase uit het licht ironische, 

helaas verdwenen tv-programma Glamourland van Gert-Jan Dröge.  Enige ironie is 

hier wel op zijn plaats, want zo langzamerhand mag het best een klein wonder heten 

dat er weer een VKTV-Jaarboek is verschenen. Wanneer u het colofon bekijkt dan 

kunt u zien waar vrijwel alle werkzaamheden voor de vereniging terecht komen.  Zo  

bleek vormgeving en layout niet simpel. We zijn maar een kleine vereniging en we 

weten dat we niet veel groter zullen worden.  Maar enige actieve bijdragen aan onze 

vereniging zou dit veel te kleine bestuur van de leden toch mogen verwachten !  Een 

aardige bijdrage voor de website is al voldoende. 

Dit VKTV-Jaarboek 2008 verschijnt nu zonder enige vorm van sponsoring en 

ondanks alle bezuinigingen en zelf-werkzaamheden van het bestuur en de extra 

bijdragen van enkele leden (uiteraard met veel dank hiervoor) ziet het er naar uit dat, 

gezien de gestegen drukkosten, onze renterekening toch moet worden aangesproken.  

De website is overgegaan in handen van Peter Krans, die ook de website van de 

Documentatiegroep 40 – 45 in beheer heeft. Het bestuur wil komend jaar pogen meer 

met de website te gaan ondernemen en ziet hierin een goede mogelijkheid tot het 

werven van nieuwe leden.  We rekenen daarbij ook op mooie bijdragen van u voor uw 

eigen VKTV-website. Internet en e-mail spelen een belangrijke rol in de contacten van 

onze secretaris binnen en buiten de vereniging, maar zeker ook met de verspreiding 

van de populaire Vraag & Aanbod rubriek. Ontvangt u deze rubriek nog steeds in 

papier ? Geef dan uw e-mail adres door aan  secretaris@vktv.nl en help ons met het 

besparen van de dure portokosten. Een persoonlijk bezoek aan één van de 

ruilbeurzen in Voorthuizen is altijd de moeite waard.  Een extra beurs is al weer 

gepland op zaterdag 7 juni van 9.00u tot 12.30u en op zaterdag 1 november is een 

beurs gepland met aansluitend onze jaarvergadering. Heeft u overtollig materiaal, 

dan kunt u een gratis tafel voor een beurs reserveren per e-mail bij 

secretaris@vktv.nl  of telefoon 073-5210718.   

De redactie heeft als thema voor dit Jaarboek 2008 gekozen voor het begrip 

SENSATIE, in de meest brede zin van het woord.  En u zult heel bijzondere of 

inmiddels al lang vergeten sensationele en spectaculaire publicaties uit alle eeuwen 

sinds de uitvinding van de drukkunst tegenkomen.  Voor sommige publicaties uit een 

diep verleden zult u moeite moeten doen om die te lezen. Ga er rustig voor zitten, die 

publicaties zijn het zeker waard.  Sommige artikelen zijn in de vorm van de 

oorspronkelijke knipsels of documenten opgenomen, zodat u zelf direct het 

spectaculaire nieuws zoals toen is geschreven kunt lezen. De redactie heeft lang 

geaarzeld over de opname van het artikel over de geschiedenis van het beruchte 

antisemitische blad “Der Stürmer”.  Waar echter sensatie overgaat in hetze tegen 

mensen is waakzaamheid geboden.  Inmiddels kennen we de afschuwelijke gevolgen 

waaraan dit gruwelijke blad heeft bijgedragen. Ik ga niet meer verklappen, maar wel 

mijn grote waardering uitspreken voor de auteurs van bijdragen aan het VKTV-

Jaarboek 2008;  Maarten Hell, Hans van Zon, Rudi Dolfin, Louis Nierynck, René Vos 

en Randall Bytwerk, VEEL DANK !!  Het bestuur van de VKTV wenst u heel veel 

leesplezier met dit Jaarboek 2008, het is beslist weer een echt bewaarexemplaar 

geworden. 
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