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Colofon 

 
Au Courant is het tijdschrift voor de leden van 

de Vereniging van Kranten- en Tijdschriften- 

verzamelaars (afgekort: VKTV) en wordt 

toegezonden aan de leden in een geprinte 

versie en is ook online te zien. Oudere 

jaargangen zijn ook voor niet-leden online te 

lezen. 

De redactie wordt gevormd door Paul Klein en 

Gerard Raven. Daarnaast zijn Louis Nierijnck 

en Job Schouten (van het Persmuseum) trouwe 

inzenders van artikelen. 

Redactieadres: Hof der Liefde 7, 3823 HK 

Amersfoort, tel. 033-4808639, e-mail: 

redactie@vktv.nl 

Foto‟s in dit nummer zijn van de auteur zelf, 

tenzij anders vermeld. 

Het lidmaatschap van de VKTV wordt ver- 

kregen door zich aan te melden bij het secre- 

tariaat en bedraagt € 20,00 per jaar, over te 

maken op rekening NL03INGB0003853388 

(BIC-nr bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV. 

De vereniging werd opgericht op 21 september 

1985; een notariële acte volgde op 17 

november 1988. De vereniging heeft sinds 

1997 een website: www.vktv.nl 

 

Het bestuur van de VKTV bestaat uit: 

‒ voorzitter: Ed van den Brul (ook public 

relations); 

‒ penningmeester: Gerard Raven (ook 

redacteur Au Courant); 

‒ secretaris: vacante zetel 

________________________________________________________________________________ 

 

De Belgische ramp van 22 maart 2016 in de pers                                   Louis Nierijnck 
 

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 

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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