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Twin Towers
VERENIGDE STATEN | In 1973 pakte de stad New York uit met een geheel
van zeven gebouwen. Het complex werd World Trade Center of kortweg
WTC genoemd. Twee van die buildings telden 110 verdiepingen. Ze waren
bijna 420 meter hoog. Ze werden algauw de Twin Towers of tweelingtorens
genoemd. De noordelijke toren was toen de hoogste van de wereld. Iedereen
móést ze zien, dus brandden alle lichten in de torens dag en nacht. Er waren
zelfs geen lichtschakelaars voorzien.

Koorddansen
In 1974 maakte de toen 25-jarige Philippe Petit zijn grote droom waar. Deze
Parijse koorddanser deed een wandeling
tussen de torens. Dat gebeurde uiteraard
niet op de begane grond. Wel van het ene
dak naar het andere. Petit en een aantal
vrienden spanden een kabel tussen de
torens. In de ochtend van 7 augustus
1974 maakte de Fransman zijn wandeling. Zonder toelating en zonder beveiliging! Maar liefst achtmaal wandelde hij

heen en weer tussen de torens. Meer dan
400 meter lager stond het verkeer drie
kwartier stil. Petit werd door de politie
gearresteerd. Maar hij werd gauw weer
vrijgelaten.

Over deze gevaarlijke stunt werd
een schitterende film gemaakt.
Hij heet The Walk.
Hierover lees je meer op pag. 4 van Kits+.
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Van twee naar één
Twee jaar na de voltooiing werden de
torens getroffen door een brand. In 1993
weerstonden ze een bomaanslag. Maar
tegen de terroristische aanval van 11
september 2001 bleken ze niet bestand.
Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich
in de tweelingtorens. Die stortten uiteindelijk compleet in. Er vielen duizenden
doden. De plek waar deze torens stonden
werd Ground Zero genoemd. Nu staat er
het One World Trade Center.

In New York staken de tweelingtorens 38 jaar lang overal bovenuit. (Foto iStock)

