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VERENIGING VOOR KRANTEN- EN T IJDSCHRIFTENVERZAMELAARS 

HET VERHAAL VAN EEN PERSFOTO 
Vrij wel ieder
een ter were ld 
heeft de beel
den gezien van 
de vi iegtu igen 
die op 11 sep-
tember 2001 
he t World 
Trade Center in 
New York bin
n e n v l oge n . 
Beelden di e 
steeds weer bij 
be kijken een 
gevoel van afg

rijzen opwekken. Toch was dit niet de 
eerste keer dat New York, Manhattan met 
een dergelijke ramp werd geconfron
teerd , weliswaar niet op een zo enorme 
schaal als met het Worle! Trade Center, en 
het was geen terreurdaad, maa r een 
ongeluk. De eerste maal betrof het de 
Empire State Building op 28 juli 1945. 
Hieronder volgt het verhaal van de foto
graaf Ernie .Sisto van de New York Times, 

die de beroemdste fo to van die rmllp 
maakte; 
Op de vroege mo rgen van 28 juli 1945 
was de skyline van Manhattan gehuld in 
een zware mist. Voor de rest was het een 
rustige en typische zomerse za te rdagmo r
gen. Tot 9.52u. Plo tseling werd de stilte 
verbroken toen vliegtuigaluminium in 
aanraking kwam met beton , staal e n ij zer. 
Kre ten van afschuw werden gehoord in 
de straten rond om de Empire State 
Building. Die kre ten kwamen van de 
79ste verdieping va n he t toenmalige 
hoogste gebouw ter wereld . Er was 
gebeurd wat de sceptici ludden voo r
speld dat zou gebeuren. 

Een vliegtuig met een gewicht van 12.000 
kg, vliegend met een snelhe id van 300 
mijl per uur was het 102 verdiepingen 
hoge Empire State Building binnengevlo
gen. 
In het gebouw van de New York Times 
waren de fo tografen Ernie Sisto en Bil! 
Eckenberg de foto-opdrachten van die 

dag aan het bespreken toen een redactie
bediende "met het nieuws van de vlie
gramp naar binnen holde . De 2 mannen 
pakten hun 4 X 5 Speed Grafic foto-uit
rustingen en vertrokken snel met de sub
way naar de 34th Street. 
Zij d rongen door een grote menigte kij
kers, door politie-afzettingen en langs 
brandweerauto 's. O mhoog kijkend zagen 
zij op zo'n 300 mete r hoogte een gapend 
gat in het gebouw waar zwarte rook uit 
omhoog kringelde. Bill Eckenberg bleef 
beneden om de fo to's in de straat zelf te 
maken . Ernie Sisto rende de Empire State 
Building in en ondanks dat de nog wer
kende liften in beslag waren geno men 
door de brand weer kon hij met een lift tot 
aan de 67ste verdieping komen. Daarna 
klom hij per trap naar de 79ste verdie
ping. Ernie Sisto bekeek en fotografeerde 
de ravage. 

Het vliegtuig, een US Army B-25 bom
menwerper met 3 man aan boord, zou 
gaan landen op La Guardia Vliegveld in 

New York , Maar vanwege het slechte 
zicht kregen zij opdracht uit te wijken 
naar het vliegveld van Newark. Vo lgens 
getuigen vloog het tweemotorige vliegtuig 
een koers welke o ngeveer Fifth Avenue 
naar het zuiden aanhield . Veel te laat zag 
de piloot het Empire State Building voor 
zich uit de mist opdoemen en trok het 
vliegtuig naa r links om het gebouw te 
ontwijken. Te laat, het vliegtuig ploegde 
zich een weg door 2 verd iepingen - de 
78ste en 79ste verdieping. De inslag was 
vreselijk. Een motor losgeslagen van het 
vliegtuig schoof over de etagevloer, kwam 
in een liftschacht te recht, viel naar bene
den en veroorzaakte een brand in de kel
der. Delen van de andere motor en het 
landingsgestel sloegen aan de andere 
zijde het gebouw door de buitenmuur en 
vielen op een 13 etages hoog gebo uw in 
33ste Street en veroorzaakte daar een 
andere branel. Het grootste gedee lte van 
het vliegtuig was op de 79ste verdieping 
naar binnengedrongen en had daar de 
kantoren van de Nationale Katholieke 
Welfare Conferentie weggevaagd . Elf van 
de werknemers kwamen om en negen 
anderen werden zwaar gewond door de 
ontploffing van de hoogoctaan keros ine . 

Ernie Sisto bedacht dat wanneer hij op de 
uitbouw van de ve rdieping onmiddellijk 
boven de inslag kon komen dat hij een 
fo to kon maken die het hele verhaal zou 
verte llen . Hij nam twee ook aanwezige 
fotografen apart en verte lde hen zijn plan; 
"Alles wat jullie moeten doen is mijn 
benen vasthouden terw ijl ik ver genoeg 
over de rand hang om een foto rechtst
reeks naar beneden te maken. In ruil geef 
ik jullie ieder een extra negatief dat je pas 
na mijn p ublicati e mag gebruiken." Hij 
draa ide een groothoeklens op zijn came
ra en knie lde aan de rand . Terwijl de 2 
andere fo tografen hem bij de enkels vast
hielden kroop hij zo ver als hij durfde 
naa r voren , hield zijn camera met gestrek
te armen voor zich uit en drukte af. De 
anderen twee trokken hem weer voor
zichtig in ve iligheid. Hij herhaalde zijn 
stunt nog twee maal voor de collega-fo to
grafe n. Na n.og enke le fo to's in het 
gebouw te hebben gemaakt vertrok hij 
vliegensvlug terug naar de New York 
Times, ontwikkelde zijn platen, kreeg een 
compliment van zijn foto-editor en de vol
gende morgen sto nd zijn foto met als cre
ditline Ernie Sisto op de voorpagina van 
de New York Times. Een prachtig verslag 
van een echte krantenfotograa f. Weinig 
kon iemand toen bevroeden, dat 56 jaa r 
later weer soortgelijke dramatische beel
den werden gemaakt bij het toen hoogste 
gebo uw van New York, Manhattan , het 
World Trade Center. 

Otto Spronk. 

DE MILJOENEN 
VANMORGEN 
is een verhaal van idealen , illusies en 
geld , zoals de schrijve r Bruno Vanspau
wen zijn uitgave in enkele woorden 
omschrijft. Het boek is een uitgave van 
uitgeverij Van Halewyck (Diestse-steen
weg 71 - 3010 - Leuven). Het werk te lt 
389 blz. en is sumier geïllustreerd 
WWW.vanhelwyck.BE. 
ISBN 90 5617 400 2. 

De "ontnuchering", wordt gevolgd door 
de "ontgoocheling" b ij het dagblad en de 
"verwarring" wordt goed uit de doeken 
gedaan. De levensgt:schiedenis van . dit 
dagblad ging bepaald Il iet over rozen , net 
zo min als de fin anciën , maa r zowel de 
directie als de redactie en zeker niet te 
vergeten de lezers, hebben het blad op 
een heel b ijzondere hulpzame manie r van 
de afgang gered . Een redacteur van het 
blad schreef op het binnenblad van het 
boek over de Morgen: "Vroeger was het 
een project. Nu is het een product, en is 
het met dit dagb lad dat ons niet alleen 
boeit met de verande rlijke tite l. Laa t de 
pri js van 21,25 Euro je niet weerho uden 
om het aan te schaffen' 


