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HET VERHAAL VAN EEN PERSFOTO
Vrij we l ie de reen ter were ld
heeft de beelden gezien van
d e viiegtu ige n
die op 11 septe mbe r
2001
het
World
Trade Center in
New York binn e n v l oge n .
Beelden
di e
steeds weer bij
be kijke n
ee n
gevoel va n afgrijzen o p wekken . Toch was dit niet de
eerste keer dat New York, Manhattan met
een dergelijke ramp werd geconfro nteerd , weliswaar niet op een zo eno rme
schaal als me t het Worle! Trade Center, en
het was geen terre urdaad, maa r een
o ngeluk. De eerste maal betrof het de
Empire State Building o p 28 juli 1945.
Hieronde r volgt het verhaal van de fotograaf Ernie .Sisto van de New York Times,

die de beroemdste fo to van d ie rmllp
maakte;
Op de vroege mo rgen va n 28 juli 1945
was de skyline va n Ma nhattan gehuld in
een zware mi st. Voor de rest was het een
rustige en typische zomerse za te rdagmo rgen. To t 9.52 u . Plo tseling we rd de stilte
verbroken toe n vliegtuigaluminium in
aanraking kwam met beto n , staal e n ij zer.
Kre ten va n afschuw werd e n gehoord in
de straten ro nd o m de Em pire State
Building. Die kre ten kwa men van de
79ste verdieping va n he t toe nmali ge
hoogste gebo uw ter wereld . Er was
gebe urd wat de sceptici ludden voo rspeld dat zou gebeure n .
Een vli egtuig met een gewicht van 12. 000
kg, vliegend me t een snelhe id van 300
mijl per uur was het 102 ve rdiepingen
hoge Empire State Building binnengevlogen.
In het gebouw van de New York Times
waren de fo to grafen Ernie Sisto en Bil!
Eckenberg de foto-opdrachten van die

dag aan het bespreke n toen een redactiebediend e "met het nie uws va n de vliegramp naar binnen ho ld e . De 2 mannen
pakten hun 4 X 5 Speed Grafic foto-uitrustingen en vertrokken snel met de subway naar de 34th Street.
Zij d rongen door een grote me nigte kijkers, door politie-afzettingen en langs
brandweerauto 's. O mhoog kijke nd zagen
zij o p zo'n 300 me te r hoogte een gap e nd
gat in het gebou w waar zwarte rook uit
omhoog kringeld e. Bill Eckenberg bleef
benede n om de fo to's in de straat zelf te
maken . Ernie Sisto re nde de Empire State
Building in e n ondanks dat de nog werkende liften in beslag ware n ge no men
door de brand weer kon hij met een lift tot
aan de 67ste verdieping komen. Daarna
klom hij per trap naar de 79ste verdieping. Ernie Sisto bekeek en fotografeerde
de ravage.

New York , Maa r va nwege het slechte
zicht kregen zij op dracht uit te wijken
naar het vliegveld van Newa rk. Vo lgens
getuigen vloog het tweemo torige vliegtuig
een koers welke o ngeveer Fifth Aven ue
naar het zuid en 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
o ntwijke n . Te laat, het vliegtuig ploegde
zich een weg door 2 verd ie pingen - de
78ste en 79ste verdieping. De inslag was
vrese lijk. Een motor losgeslage n van het
vli egtuig schoof over de etagevloer, kwam
in een liftschacht te recht, viel naar beneden e n veroorzaakte een brand in de kelder. Dele n van de and ere motor en het
landingsgestel sl oegen 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
ande re branel. Het grootste gedee lte van
Het vliegtuig, een US Army B-25 bom- h et vliegtuig was op de 79ste verdi eping
menwerper met 3 man aan boord, zou naar binnengedrongen en had daar de
gaan land en op La Guardia Vliegveld in kantoren va n de Nationale Kath o lieke
Welfare Co nferentie weggevaagd . Elf van
de werknemers kwamen o m en negen
anderen werd en zwaar gewond door de
ontploffing van de hoogoctaan keros ine .
Ernie Sisto bedacht dat wanneer hij op de
uitbouw van de ve rdi eping onmiddellijk
bove n de inslag kon ko men dat hij een
fo to kon make n die het hele verhaal zo u
verte llen . Hij nam twee ook aan wez ige
fotografe n apart en verte lde hen zijn plan ;
"Alles wat jullie moeten doen is mijn
be nen vastho uden terw ijl ik ver genoeg
over de rand hang om een foto rechtstreeks naar be neden te make n . In ruil geef
ik jullie iede r een extra negati ef dat je pas
na mijn p ublicati e mag gebruike n." Hij
draa ide een groothoeklens op zijn camera en knie lde aan de rand . Terwijl de 2
andere fo tografe n hem bij de e nkels vasthi eld en kroop hij zo ver als hij durfd e
naa r voren , hield zijn camera met gestrekte armen voor zich uit en drukte af. De
and eren twee trokken hem weer voorzichtig in ve iligheid. Hij herhaalde zijn
stunt nog twee maal voor de collega-fo tografe n . Na n.og e nke le fo to's in het
gebou w te he bben gemaakt vertrok hij
vliege nsvlu g terug naar de New York
Tim es, ontwikkelde zijn plate n, kreeg een
compliment van zijn foto-editor en de volgende mo rge n sto nd zijn foto met als creditline Ernie Sisto op de voorpagina van
de New York Times. Ee n pra chtig verslag
va n een echte krantenfotograa f. Weinig
ko n iemand toen bevroede n, dat 56 jaa r
later weer soortgelijke dramatische beelden werde n gemaakt bij het toen hoogste
gebo uw van New Yo rk, Manh attan , het
Wo rld Trad e Center.
O tto Spronk.
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is een verhaal van idealen , illusies en
geld , zoals de schrijve r Brun o Van sp auwen zijn uitgave in enke le woord e n
o mschrijft. Het boek is een uitgave van
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De "ontnu chering", wordt gevolgd door
de "ontgoocheling" bij het dagblad en de
"verwarring" wordt goed uit de doeken
gedaan. De leve nsgt:sc hiedenis va n . dit
dagblad ging bepaald Il iet ove r rozen , net
zo min als de fin anciën , maa r zowel de
directie als de redactie e n zeker niet te
vergete n de lezers, he bben het blad o p
een heel b ijzonde re hulpza me manie r va n
de afgang gered . Een redacte ur va n het
blad schreef op het binnenblad va n het
boek ove r de Mo rgen : "Vroeger was het
een pro ject. Nu is het een product, en is
het met dit dagb lad dat ons niet alleen
boe it met de verande rlijke tite l. Laa t de
pri js van 21,25 Euro je ni et weerho uden
om het aan te schaffen'

