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een postbus. Beide landen kennen een media 
rate, waardoor je boeken en kranten 
goedkoper kunt verzenden. Helaas gaat dat 
niet op voor post naar Europa.” 
 
We hebben intussen nauwelijks aandacht voor 
de drankjes die Judy heeft gebracht, zo 
enthousiast zijn we in gesprek. Ik heb een 
selectie gemaakt van Canadese kranten uit de 
19de en vroege 20ste eeuw. Het valt niet mee 
te kiezen, want mijn budget is beperkt en en ik  
 

 

maak mij er zorgen over hoe dit in mijn koffer 
te bergen. Tom helpt door 25% korting aan te 
bieden en geeft me er ook nog een paar cadeau. 
 
Afscheid 
 
Tenslotte maken we foto's van elkaar en van 
het krantenparadijs. Het afscheid is hartelijk, 
ontroerd door zoveel spontane vriendschap 
over de wereld, begonnen met een eenvoudige 
aankoop op internet. 
 
De terugreis door de bergen is nog spannend 
genoeg, want nu is het al donker en de weg is 
niet verlicht. Af en toe word ik totaal verblind 
door tegenliggers met groot licht. Gas 
terugnemen is de enige remedie. Ik rij dan 
maar rechtuit maar heb geen idee of dat wel 
kan. Gelukkig loopt het allemaal goed af en 
ben ik een bijzondere ontmoeting en een map 
vol mooie aanwinsten rijker. 
 
Geinteresseerd in een bestelling? Email Tom 

________________________________________________________________________________ 
 
Museumnieuws 
                                                   Gerard Raven 
 
Voortbestaan Persmuseum gered 
 
Het Persmuseum krijgt vermoedelijk alsnog 
rijkssubsidie over de periode 2013−2016. 
Eerst kon het beleidsplan geen genade vinden 
in de ogen van de Raad voor Cultuur, maar een 
herzien plan is alsnog goedgekeurd. Het 
Persmuseum onderzoekt momenteel de 
(on)mogelijkheden om met het voorgestelde 
budget van  € 317.000 toe als volwaardige 
museale organisatie te opereren. Dat zal een 
zware dobber zijn. 
Het Persmuseum had € 361.400 per jaar 
gevraagd, dat al een gekort richtbedrag was. 
Als staatssecretaris Zijlstra het advies 
overneemt, dan lijkt het Persmuseum toch 
weer toekomst te hebben. Nog vorig jaar was 
een visitatiecommissie van het ministerie van 
Cultuur juist erg positief over wat met een 
kleine staf en beperkt geld was bereikt. 
Eigenlijk staat het museum er dus juist heel 
goed voor; alleen zou men graag midden in 
Amsterdam zitten. 
 

 
 
 
De eerste twee nummers van BladSpiegel, de 
digitale uitgave van de Vrienden van Het 
Persmuseum en de opvolger van 
PersmuseumNieuws, zijn uitgekomen. Nu het 
alleen als electronische publicatie verschijnt, 
kan het blad wel bijna elke maand uitkomen, in 
plaats van per kwartaal. In dit eerste nummer 
bijvoorbeeld zijn interviews met directeur 
Angelie Sens en Igor Cornelissen opgenomen. 
Angelie is van plan een andere baan in het 
onderzoek te vinden; dat staat overigens los 
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van de donkere wolken boven het museum. 
Het blad is te zien op de website van het 
persmuseum. 
 
Zelfs als het geld van het Rijk alsnog komt, zit 
het museum krap. Daarom is het van belang 
dat ook u vriend wordt voor € 25 per jaar. U 
krijgt dan een geprinte versie van Bladspiegel 
toegezonden, uitnodigingen voor openingen 
en andere activiteiten, gratis entree en 10% 
korting op de eigen publicaties. 
 
Journalistentijdschriften op het web 
 
Het Persmuseum heeft vorig jaar vijf 
Nederlandse journalistentijdschriften (met 
name De Journalist en De Katholieke Pers) 
van 1896 tot 1949 gedigitaliseerd en online 
gezet: webstore.iisg.nl/persmuseum. Het gaat 
totaal om 15.238 pagina's, waarbij de 
ontbrekende nummers zijn geleend van 
collega-instellingen. Bureau Metamorfoze gaf 
een subsidie om het digitaliseren van deze 
vaktijdschriften te kunnen realiseren. 
 
Tentoonstellingen 
 
t/m 23 september 2012: 
Peter van Straaten & Jo Spier. Virtuoze 
tekenaars van het Nederlandse leven 
 
De eigenzinnige humor van Peter van Straaten 
is vandaag de dag mateloos populair. Even zo 
geliefd in zijn tijd waren de vernieuwende 
teksten en beelden van Jo Spier. Diens 
verzamelde reisschetsen uit de Oost en de 
West vonden hun weg naar tienduizenden 
lezers. De op het oog zo eenvoudige 
lijnvoering van Spier had ook grote invloed op 
het werk van Peter van Straaten. Die won 
overigens ook de de allereerste Albert 
Hahnprijs. Deze oeuvreprijs van het 
Persmuseum is bedoeld voor politieke 
tekenaars die met hun werk als 
‘beeldjournalisten’ een bijzondere bijdrage 
leveren aan de politieke prentkunst en aan het 
Nederlandse journalistieke en culturele 
erfgoed.  Het Persmuseum, Zeeburgerkade 10, 
1019 HA Amsterdam, geopend di−vr 10−17 
uur, zo 12−17 uur (behalve feestdagen). Tel. 
020-6928810. 

 
 
 
 
t/m 28 oktober 2012 
Russia. Fotografien von Henri Cartier-Bresson 
 

 
 
Cartier-Bresson mocht na de dood van Stalin 
in 1953 als eerste fotograaf door de 
Sowjet-unie reizen. Op zijn reizen legde hij de 
veranderingen en kenmerken van het 
reuzenland vast. 
Adres: Internationales Zeitungsmuseum, 
Pontstrasse 13, D-52062 Aachen, tel. 00 49 
241 432 4910, openingestijden: di−zo 10−18 
uur, rondleiding zo 14−15 uur. 
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