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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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rookwolk opstijgt, voortgebracht door een
klein rood bommetje uit Brussel. Bezijden de
tekening worden enkele kopjes geplaatst, als
“Bang zijn mag nu even”. En “Tien seconden
duren een eeuwigheid”. Verder bestaat het
blad bijna geheel uit beschrijvingen van de

vreselijke gebeurtenissen. Het is spijtig de
uitspraak te lezen dat deze verschrikking nooit
meer zal ophouden en dat daardoor helaas
jullie collecties torenhoog zullen groeien.
_____________________________________

De ware lezer van Au Courant herinnert zich
ongetwijfeld dat ik op pag. 78 van ons
jaarboek 2005 al over dit blad heb geschreven.

_______________________________

De naam van het blad is een eerbetoon aan de
geniesoldaat Camember, een personage van
tekenaar Christophe (1856-1945), aartsvader
van het Franse striptijdschrift. De tekenaar liet
de absurdistische en ietwat onnozele soldaat
Camember op zijn verjaardag 29 februari al
die kaarsjes uitblazen, voor elk jaar één. Heel
speciaal was het nummer dat enkele jaren
geleden op zondag het licht zag, want een
volgende zondaguitgave laat lang op zich
wachten en zal pas in 2032 verschijnen.

La bougie du sapeur
Louis Nierijnck
En opnieuw kreeg ik van mijn Franse vriend
Bernard Gelin een bijzondere krant
toegezonden: La Bougie du Sapeur is de
uitgave die eens per vier jaar verschijnt,
namelijk uitsluitend op schrikkeldag. Dit jaar
verscheen het blad van 29 februari als nr.
10 en deze uitgave is extra bijzonder omdat er
een bijlage in is opgenomen met een korte
beschrijving van alle voorgaande nummers.
De oplage is dan ook 200.000!

12

