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Musea 
                                                   Gerard Raven 
 

 
 
t/m 22 december 2011 
Die Zeitung in der Künstlerkarikatur von 
Honoré Daumier. Internationales 
Zeitungsmuseum, Pontstrasse 13, D-52062 
Aachen, tel. 00 49 241 432 4910, www.izn.de, 
di−zo 10−18, rondleiding zo 14−15. 
 
t/m 22 januari 2012 
Topstukken! Intrigerende, spannende en soms 
vreemde objecten uit de pers(geschiedenis), 
naar aanleiding van tien jaar Persmuseum. 
Persmuseum, Zeeburgerkade 10, 1019 HA 
Amsterdam, tel. 020-692 88 10,  
www.persmuseum.nl, di−vr 10−17, zo 12−17 
(behalve feestdagen). 
 
13 januari t/m 5 april 2012 
.../Nachbilder/..., foto's geïnspireerd door 
persfoto's. Internationales Zeitungsmuseum, 
als boven. 
 

 
 
Internationales Zeitungsmuseum heropend 
 
Op 9 september ging het persmuseum van 
Aken weer open. Het was twee jaar dicht, maar 
dat is ruim goedgemaakt met een prachtig 
modern museum. Bovendien verschenen er 
twee bijlagen in de lokale kranten. 
 

Een jaar of vijftien geleden liep ik in Aken bij 
toeval tegen dit krantenmuseum aan. Het was 
een heerlijke verzameling oude kranten uit de 
hele wereld, die lekker amateuristisch waren 
uitgestald. Als verzamelaar lik je daar je 
vingers bij af, maar het was wel een rijstebrij- 
berg, zonder enig verband of boodschap.  
 
Deze verzameling was begonnen door Oskar 
von Forckenbeck (1822−1898). In 1854 was 
hij in Groningen en op de bodem van een schip 
vond hij een krant. Hij vond het vreselijk dat 
kranten eindigden als verpakking van vis en 
nam die krant mee. Zo begon zijn verzameling, 
die snel werd uitgebouwd door zijn wereld- 
reizen. In 1866 was er al een tentoonstelling in 
een Akens museum. Bij zijn dood waren er 
80.000 titels; zijn weduwe schonk ze aan de 
stad. Uiteindelijk opende het Zeitungsmuseum 
in 1931 de deuren. Na heropening in 1962 
gebeurde er niet veel meer aan de presentatie, 
tot men in 2009 de deuren sloot. Liefst 3,3 
miljoen euro is geïnvesteerd in het nieuwe 
museum, een redelijk groot bedrag, waarvoor 
het hele pand is aangepakt maar ook de 
presentatie drastisch is vernieuwd, verdeeld  
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over vijf zalen. Nu is er wel degelijk een rode 
draad en een boodschap. Jong en oud kunnen 
hier iets opsteken over waarheid en leugen in 
de pers en andere ethische vraagstukken. 
Eigentijdse animaties maken dat aantrekkelijk: 
natuurlijk kunnen bezoekers hier zelf aan de 
slag. En in deze vaste presentatie is niet alleen 
veel op te steken over de persgeschiedenis, je 
kunt er ook lekker ouderwets genieten van 
historische voorpagina's, net als in ons eigen 
Persmuseum. Daarbij kon men putten uit een 
collectie die al 200.000 titels telt en nu ook 
wordt gedigitaliseerd. Maar daar moeten we 
nog even op wachten. 
 
Bij de heropening verschenen twee bijlagen in 
de Aachener Zeitung en Aachener 
Nachrichten, die tot mijn verbazing allebei 
ongedateerd zijn! De AZ bracht een katern vol 
mondiale persgeschiedenis uit van acht 
pagina’s op formaat A2; AZ en AN samen een 
Extrablatt van vier bladzijden op formaat A3, 
dat uiteraard veel beknopter is. 
 
Ik hoop het museum zelf nog eens te bezoeken 
en er nog wat meer van te kunnen zeggen. 
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C o l o f o n 
 
Au Courant 
 
Au Courant is het vier keer per jaar verschij- 
nende tijdschrift voor de leden van de 
Vereniging van Kranten- en 
Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV). 
ISSN: 0920-4180. 
Dit nummer van Au Courant is het vierde en 
laatste van Jaargang 18. 
Redactie: Paul Klein en Gerard Raven. 
Daarnaast is Louis Nierynck een vaste 
toeleverancier van kopij. 
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW 
Naarden, tel. 035-538 9607, e-mail: 
redactie@vktv.nl 
 
VKTV 
 
De vereniging werd opgericht in 1985 en heeft 
sinds 1997 een website: www.vktv.nl 

 
 
 
Het lidmaatschap van de VKTV wordt 
verkregen door € 20,00 per jaar over te maken 
op rekening 3853388 t.n.v. VKTV te 
Heerhugowaard. Het IBAN-nr van de rekening 
is: NL03INGB0003853388; het BIC-nr van de 
bank is: INGBNL2A.  
 
Het bestuur van de VKTV bestaat nu uit: 
Otto Spronk, voorzitter 
Thea Spronk-Vrijmoed, secretaris 
Arie Schouten, penningmeester 
Paul Klein, (web-)redacteur 
Anton Breuker, public relations 
 
Per 1-1-2012 komen de zetels van voorzitter 
en secretaris vrij; dan beëindigen Otto en Thea 
Spronk na vele jaren hun bestuursactiviteiten 
voor de VKTV en worden erelid van de 
vereniging.
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