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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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Het bestuur van de VKTV bestaat nu uit: 
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