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De Belgische ramp van 22 maart 2016 in de pers
In Belgie wordt 9/11 nu niet meer de grootste
ramp ooit genoemd. Dat wordt vanaf heden ‒
en dan in eigen land ‒ 22/3 voor altijd. Als je
op deze dag in 2016 op zoek ging naar
dagbladen die dit verschrikkelijke nieuws in
grote koppen op de voorpagina brachten,
hoefde je niet ver te zoeken. Je kon je collectie
met een enorm aantal verrijken: de
zwartgerande pagina's waren niet te tellen en
hoe erger het nieuws, hoe groter de letters.
Heel bijzonder is het om een verscheidenheid
van dat soort dagbladuitgaven op te nemen in
je verzameling. In de tijd dat ik nog fervent
krantenverzamelaar was, probeerde ik bij
belangrijk nieuws zulke exemplaren aan te
schaffen. De beste manier was natuurlijk
aanwezig te zijn op het treinstation op het
moment waarop de trein arriveerde,
voornamelijk bij een terminus van het spoor –
in mijn geval dus Vlissingen. Bij aankomst van
de trein vloog je de wagons door en
verzamelde je de achtergebleven kranten. Als
ik nog niet voldoende had gevonden, kon ik de
treinschoonmakers vragen om bepaalde
kranten.
De Nederlandse en Belgische pers hebben het
nieuws van deze vreselijke aanslag met
schreeuwende koppen of met een zwarte
voorpagina gebracht. Het is vreemd om te
zeggen dat bij een dergelijk nieuwsfeit

Louis Nierijnck

krantenverzamelaars goed bediend worden: je
krijgt de blikvangers voor een expositie
aangeboden.
Een beetje uit de toon ‒ maar dat is het blad
geregeld ‒ viel mij De Morgen op, met die
bijzondere voorpagina waarop een enorme
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