
Uw lijfblad 
in een nieuw jasje! 
Bestuur VtdK 

Zoals reeds is aangekondigd tijdens de jaarvergadering van oktober 2002 
kunt u thans met eigen ogen en handen waarnemen waartoe de 
inspanningen van bestuur, redacteur en vormgever om het Actieblad 
met een grote slag in één keer tot een waarlijk 21ste eeuws medium 
te transformeren hebben geleid. 

Nadat het orgaan van onze Vereniging van
af 1881 tot en met 1976 de titel Maandblad 

tegen de Kwakzalverij had gedragen en dit blad, 
na de reorganisatie en hergroepering van de 
VtdK in 1980, de toen wel modieuze maar wei
nig fraaie titel Actieblad had gekregen (de PvdA 
was toen 'actiepartij' etc), gaat het nu verder 
onder de meer neutrale titel Nederlands Tijd
schrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK). De jaartel
ling gaat uiteraard gewoon door en de omvang 
van het gebodene zal - nu weliswaar verdeeld 
over vier nummers per jaar - ook gelijk blijven. 
Het Actieblad verscheen aanvankelijk vier maal 
per jaar, later vijf maal en de laatste tijd - mo
gelijk dankzij het groeiende ledental en met de 
bloeiende kwakzalverij als onuitputtelijk 
onderwerp - zes maal. Die hogere frequentie 
maakte het mogelijk om de actualiteit wat na
der op de hielen te zitten. Dat voordeel zal met 
de introductie van het NTtdK niet verloren 
gaan, want simultaan met deze innovatie gaat 
de elektronische nieuwsbrief van start,* die de 

leden in principe eenmaal per maand zal berei
ken. Heeft u uw e-mail adres nog niet opgege
ven, haast u dan om dit alsnog te doen: secreta-
riaat@antikwak.nl! 
Bijdragen van de leden aan het NTtdK of toe
zending van relevante informatie wordt - on
der het motte 'E pluribus unum' - onvermin
derd op prijs gesteld. Alleen zo kan de actua
liteit van de kwakzalverijbestrijding en de vol
ledigheid van haar actieradius worden gehand
haafd. Over plaatsing beslist natuurlijk - het zij 
ten overvloede nog eens gesteld - de redacteur, 
daarbij ondersteund door de adviesraad. Zon
der de hulp van velen gaat het echter niet. 
Daarom eindigt dit stukje met dezelfde slotzin 
als waarmee de eerste VtdK-voorzitter en me
de-oprichter dr. G. Bruinsma zijn openingsarti
kel in het allereerste Maandblad tegen de 
Kwakzalverij van 15 januari 1881 eindigde: Wie 
lust heeft, die helpe een handje. • 
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