
De Verzonnen Feiten  van 11 september 

 

1 
 

De Verzonnen Feiten van 11 September 
door Y. Alden 
 

“Het idee dat de elite, de Amerikaanse regering, of andere regeringen, dat die slechte 

dingen organiseren, dat niemand te vertrouwen is, tja, dat maakt een niet-serieuze 

indruk.”1
   

-Hans van Baalen, buitenlandwoordvoerder VVD in een reactie op de 9/11 controversie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 H. van Baalen in Zembla “Het Complot van 11 September”, 10 sept. 2006 
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VOORWOORD 

 

Op 11 september 2001 was ik zestien jaar en, hoewel redelijk politiek bewust, besefte ik pas jaren 

later de werkelijke impact van de aanslagen die dag.  

Aanvankelijk had ik geen enkele reden de “officiële” verklaring te betwijfelen, totdat ik voor het eerst 

kritische argumenten begon op te vangen. Dit was welhaast onvermijdelijk; ik studeerde toen aan 

een kunstacademie in Amsterdam.  

Ik raakte geïntresseerd en bleef door de jaren heen sporadisch lezen en discussiëren over het 

onderwerp. Mijn mening is door de jaren heen een aantal keren radicaal veranderd en ik ben mij 

meer en meer gaan realiseren hoe weinig er werkelijk bekend lijkt, hoeveel schijnbaar betrouwbare 

bronnen elkaar tegenspreken. Er zijn simpelweg teveel onbeantwoorde vragen om de (onvolledige) 

“officiële verklaring” zomaar te slikken en ik vind anderzijds de theorieën van veel (andere) 

“samenzweringsdenkers” nogal gewaagd en fantasierijk.  

De aanslagen van 11 september maken deel uit van een complot, zoveel is duidelijk en hier is 

eigenlijk iedereen het over eens. Over de aard van het complot en de verantwoordelijken zijn echter 

inmiddels honderden boeken en artikelen geschreven. Iedere betrokken partij lijkt iedere andere 

betrokken partij wel op een bepaald moment te beschuldigen van samenzwering, in iedere mogelijke 

variatie. Data van vliegtuigmaatschappijen, beveiligingsorganen en onafhankelijke onderzoeken 

worden aan alle kanten betwijfeld en gewijzigd. De Amerikaanse regering beschuldigt al-Qaeda en 

Osama bin Laden van samenzwering, maar krijgt ondertussen dezelfde kritiek.  

Er zijn verschrikkelijk veel onduidelijkheden over wat er zich die bewuste dag afspeelde maar 

iedereen lijkt wel zeker te weten wie er verantwoordelijk gehouden moet worden.  

Mijn persoonlijke vrees is dat onze kinderen echter een heel eenvoudig zwart/wit verhaal zullen 

lezen in de geschiedenisboeken en vanaf dat moment wordt die informatie, correct of niet, een 

collectieve waarheid.  

Ik ben zelf niet zozeer op zoek naar de “ultieme waarheid” achter dit alles maar het heeft onze 

wereld zoveel beïnvloed dat ik van mening ben dat we op zijn minst kritisch moeten blijven.  

 

Dit is waarschijnlijk mijn laatste poging tot onderzoek naar de gebeurtenissen op 11 september 2001, 

een poging die ik toch wil wagen, ook omdat het misschien een tweede doel kan dienen. Het laat 

namelijk enigzins zien in hoeverre “onze” collectieve mening en geschiedenis bepaald wordt, 

verdraaid wordt en veranderd.  

Daarnaast heb ik, ondanks mijn betoog, ook meer begrip gekregen voor het idee dat een regering de 

samenzwering nodig heeft; wanneer men een volk “leidt” wordt niet alles verteld, en worden 

woorden slim gekozen.  

 

Mijn uitgangspunt voor dit artikel was The 9/11 Commission Report en ik heb vooral de meest 

opvallende kritiek op het Report onderzocht.  Vervolgens heb ik zoveel mogelijk materiaal proberen 

te verzamelen, te vergelijken en te toetsen. De gegevens die betrouwbaar bleken en het Report 

tegenspreken, heb ik hier opgenomen.  

Tijdens het schrijven (en vooral lezen…) heb ik geprobeerd mij tot de vragen te beperken en 

conclusies te vermijden, hoewel ik mij bewust ben van mijn onvermogen echt onderzoek te doen. Ik 

heb mij voor mijn bronnen grotendeels moeten wenden tot kranten, websites en documentaires.  

Om mijn persoonlijke mening en vooropvattingen een beetje op de achtergrond te houden heb ik de 

tekst in dit boek voor een groot deel gebaseerd op quotes. Veel van de bronnen heb ik expres 
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vermeld als voetnoot, de overige bronnen zijn achterin het boek te vinden. Mijn conclusies zijn 

uiteindelijk louter gebaseerd op zorgvuldig gecontroleerde gegevens.  

 

Ik begin dit artikel met wat achtergrondinformatie over het World Trade Center en de 

voorbereidingen die Amerika al dan niet getroffen heeft vóór de aanslagen.  

De hoofdstukken die daar op volgen behandelen de gebeurtenissen op 11 september zelf, de 

vermeende daders en enkele kritiek op de organisatie van de 9/11 Commission.  
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“I was sitting outside the classroom, waiting to go in and I saw an airplane hit the tower 

on tv, the tv was obviously on and I used to fly myself and I said “that’s one terrible pilot.’” 

 -President George W. Bush over de inslag van het eerste vliegtuig  

(wat nooit live uitgezonden is) 

 

Een Korte Geschiedenis van Het World Trade Center 

 

Ondanks de hevige protesten moesten in 1965/66 honderden bedrijfjes, winkels en bewoners in 

Manhattan, New York, hun panden verlaten ten behoeve van de bouw van een nieuw 

miljardencomplex; het World Trade Center. Tussen 1970 en 1986 werden de zeven gebouwen 

voltooid, waarvan torens  1 en 2, de “Twin Towers,” de hoogste van de wereld waren.  

Het project kostte 1,2 miljard US dollar en de inkomsten vallen van het begin af aan verschrijkkelijk 

tegen. Door een gebrek aan particuliere huurders trekken er vooral verschillende overheidsinstanties 

in.  

Vanaf de tachtiger jaren lijkt het beter te gaan maar in 1989 wordt de dalende vastgoed markt in 

downtown Manhattan voelbaar en daalt de interesse van investeerders drastisch. De geschatte 

waarde lag op zijn piek tussen de 4,5 en 5 miljard dollar.  

In 1998 werden plannen gemaakt om het complex te privatiseren. Rond 2010 zou de 

veiligheidsgarantie echter tot de helft teruggelopen zijn en zouden de onderhoudskosten en 

renovatiekosten onrealistisch hoog worden. Omgerekend zouden de kosten om de gebouwen te 

slopen in 2010 zeker 15 miljard dollar bedragen.  

In 1993 al schreef Eric Darton:2 (The WTC) …”was already passing its prime as office space, overtaken 

by generation of more recent, cybernetically “smart” buildings with higher ceilings and greater built-

in electrical capacity.  To maintain the trade center as class A office space commanding top rents, the 

PA (toenmalig eigenaar Port Authority of New York) would have to spend 800 million dollars 

rebuilding the electrical, electronic communications, and cooling systems.”  

Daarnaast blijken ook de boutverbindingen van de constructies zwakte te vertonen, waarvoor in 

verschillende rapporten bezorgdheid wordt uitgesproken.  

De EPA (Environmental Protection Agency) gaf de gemeente van New York en WTC-ontwikkelaar Port 

Authority opdracht om de WTC gebouwen volledig te slopen vóór 2007, met een geschat budget van 

20 miljard.  

Uiteindelijk werd er in 2001 gezocht naar gegadigden voor een overname.  

Op 24 juli van dat jaar tekent Larry Silverstein (Silverstein Properties) het contract dat hem lease-

eigenaar maakt van praktisch het gehele WTC-complex. Hij investeerde zelf 14 miljoen dollar uit 

eigen zak en verkreeg onder andere het recht het gehele complex te herbouwen.  

Silverstein verhoogde vervolgens onmiddellijk de verzekeringspolis, met nadruk op het risico op 

terroristische aanslagen, wat door 24 verzekeraars op een totaal van 3,55 miljard dollar per 

schadegeval werd gezet.  

De beveiliging van het complex wordt verzorgd door het bedrijf Stratesec, wat gerund word door de 

broer van de President, Marvin Bush, en zijn neef, Wirt Walker III. Dit wordt overigens niet benoemd 

in The 9/11 Commission Report.  

 

                                                           
2
 Eric Darton is een befaamd auteur van o.a. Divided We Stand : A Biography of New York’s World Trade Center (Basic 

Books, 1999) 
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Negenenveertig dagen na de overeenkomst van Silverstein vliegen twee vliegtuigen de torens in.  

Een derde vliegtuig raakt het Pentagon en een vierde stort neer. Negentien kapers bewapend met 

afbreekmesjes weten de beveiliging van het ‘machtigste’ land op Aarde te omzeilen en de wereld 

voor eeuwig te veranderen.  

George W. Bush is op dat moment acht maanden president, nadat hij de verkiezingen met een 

volksminderheid en onder hevige protesten heeft gewonnen.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 is een van de meest controversiële ooit. Bush werd o.a. te 

vroeg uitgeroepen als president, er was grote verwarring omtrent de stembiljetten en er waren diverse 
hertellingen nodig. Ondanks de volksminderheid had Bush een meerderheid aan zgn. kiesmannen. Vele 
ambtenaren en politici weigerden tevergeefs mee te helpen aan de machtsoverdracht.  
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“I don’t think anybody could have predicted that they were trying to use a hijacked plane 

as a missile.” –National Security Advisor Condoleezza Rice, 16 mei 2002 

 

“(…) Nobody in our government at least. And I don’t think the prior government could have 

envisioned flying airplanes into buildings.” –President George W. Bush  

 

Waarschuwingen en Oefeningen vóór 11 september 

 

De 9/11 Commission verklaard dat de tragedie op 11 september mogelijkheid werd door falende 

communicatie en een totaal gebrek aan procedure. De vele verschillende betrokken partijen, de 

luchtvaartmaatschappijen, de beveiligingsbedrijven, het Pentagon, etc., waren totaal niet voorbereid 

op zo’n gruwelijke en groots opgezette daad. De reactie van de autoriteiten is uiteraard aan alle 

kanten bekritiseerd, maar het zou vooral aan deze factoren gelegen hebben. Niemand kon zich 

dergelijke zelfmoord-terreuracties voorstellen. Het is wel algemeen bekend dat Amerika al enige tijd 

in een hoge alarmfase verkeerde; er werd onheil voorspeld.  

In een memo aan President Bill Clinton in 1998 is bijvoorbeeld het volgende te lezen;   

“Reporting suggests Bin Ladin and his allies are preparing for attacks in the US, including an aircraft 

hijacking…”4  

In het officiële rapport van de 9/11 Commission zijn veel meer voorbeelden te vinden waarin 

uiteengezet wordt hoe en wanneer men op het spoor kwam van de uiteindelijke daders en men lijkt 

het er over eens te zijn dat er al lang vermoedens waren. Alles wijst op een aankomende terreurdaad 

op Amerikaans grondgebied, uit de hoek van Osama bin Laden.  

Twaalf geheime diensten zouden op de hoogte zijn geweest van de dreiging van een aanslag op 

Amerika in 2001. De Federal Aviation Agency, die over het Amerikaanse luchtruim gaat kreeg 52 

waarschuwingen voor een mogelijke aanslag in de zes maanden voor 11 september, een ongewoon 

hoog getal. De informatie wordt steeds concreter; in juli 2001 waarschuwde FBI-informant Randy 

Glass Senator Bob Graham omdat hij vermoedde dat er een mogelijke aanslag op de WTC torens 

gepleegd zou worden.5 Met de informatie wordt niets gedaan aangezien Glass “vaag” is en niet als 

zeer betrouwbaar bekend staat.  Op dit punt heeft het rapport een aantal vreselijke gebreken en 

negeert het zeer relevante informatie. Overheidsinstanties bleken wel degelijk op een 9/11-achtig 

scenario voorbereid te zijn.  

Tussen 24 en 26 oktober 2000 voltrok zich in de Office of the Secretary of Defence6 “The Pentagon 

Mass Casuality Project,”7 wat de codenaam Project Macal draagt. Het betrof een oefening waarbij 

een vliegtuigcrash (Boeing 757) in het Pentagon gesimuleerd werd en hield in dat verschillende 

hulpverleningsteams in efficiëntie beproefd werden. Er werd onder andere een miniatuurmodel van 

de mogelijke ramp/aanslag gemaakt, waar ook foto’s van bekend zijn. Het is een opmerkelijk 

gegeven dat het vliegtuig dat op 11 september in het Pentagon crashte ook een Boeing 757 was.   

Op 18 april 2004 publiceert onder andere USA Today een artikel waarin geopenbaard wordt dat er 

                                                           
4
 The 9/11 Commission Report, p.128, Presidential Daily Brief received by Pres. Clinton on 4 dec. 1998 

5
 WPTV (NBC) 7 Okt. 2007 

6
 De OSD is het hoofdkwartier van the Department of Defense. 

7
 (Military District of Washington, 03 nov. 2000). Deze informatie wordt regelmatig geblokkeerd(!) op internet, 

hoewel Project Macal openlijk bekend is. Een overzicht van de feiten is op wisselende webadressen terug te 
vinden, inclusief fotomateriaal en officiële documenten, gelukkig zonder al teveel moeite. Tijdens het schrijven 
heb ik diverse bronnen gebruikt die later onvindbaar bleken.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Defense_of_the_United_States_of_America
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minstens nog één vergelijkbaar project bestond in de twee jaar vóór 9/11. Dit waren ook simulaties 

van vliegtuigkapingen waar de vliegtuigen gebruikt werden als massa-vernietigingswapens. De 

doelen waar de vliegtuigen zich zogenaamd in zouden boren waren onder andere het Pentagon en;  

“One of the imagined targets was the World Trade Center.” 8  

NORAD (North American Aerospace Defense Command) heeft in dit schriftelijk bevestigd.  

In de verklaring is verder te lezen;  

"Numerous types of civilian and military aircraft were used as mock hijacked aircraft. (…) These 

exercises tested track detection and identification; scramble and interception; hijack procedures; 

internal and external agency coordination and operational security and communications security 

procedures."  

Volgens NORAD werd het scenario waar het Pentagon het doel was echter nooit gebruikt omdat het 

als onrealistisch gezien werd. Het ging hier ook grotendeels om buitenlandse vliegtuigen, in 

tegenstelling tot de aanslagen op  11 september…  

“but there were exceptions in the early drills, including one operation, planned in July 2001 and 

conducted later, that involved planes from airports in Utah and Washington state that were 

"hijacked." Those planes were escorted by U.S. and Canadian aircraft to airfields in British Columbia 

and Alaska.”  

Maj. Gen. Craig McKinley verklaarde voor de 9/11 Commission;  

"Threats of killing hostages or crashing were left to the scriptwriters to invoke creativity and broaden 

the required response."  

Ondanks dit alles is in The 9/11 Commission Report te lezen;  

"The threat of terrorists hijacking commercial airliners within the United States -- and using them as 

guided missiles -- was not recognized by NORAD before 9/11." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 USA Today, Steven Komarow and Tom Squitieri, 18 apr. 2004 [vetgedrukt toegevoegd] 

http://911research.wtc7.net/planes/norad/background.html
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11 Septemer 2001 

 

Om 08:19, zevenentwintig minuten voor de eerste aanslag, komt de eerste melding bij American 

Airlines binnen dat er een vliegtuig (Flight 11) is gekaapt.  

 

Om 08:48 uur komen de eerste berichten op de televisie en radio dat 1-WTC is geraakt door een 

vliegtuig (Flight 11). Beelden van het hevig rokende gebouw gaan de wereld over en men weet niet 

wat er aan de hand is.  

“When I walked into the classroom I had seen this plane fly into the first building, there was a tv set 

on.”9 

Om 09:03 uur vliegt Flight 175 gebouw 2 binnen.  

Miljoenen zien de impact live.  

 

Om 09:37 uur vliegt Flight 77 het Pentagon binnen. De westkant van het Pentagon wordt geraakt, 

een gedeelte van het gebouw dat net gerenoveerd was en grotendeels leegstond.  

Om 09:59 uur begint de South Tower (2-WTC) in te storten.  

“The second building that was hit by a plane has just completely collapsed. The entire building has 

just collapsed as if a demolition team set off..”10 

Beth Fertig voor WNYC Radio; "It just descended like a timed explosion--like when they are 

deliberately bringing a building down. It was coming down so perfectly that in one part of my brain I 

was thinking, 'They got everyone out, and they're bringing the building down because they have to.”11 

 

Om 10:03 uur stort Flight 93 neer in Pennsylvania.  

 

Om 10:28 stort 1-WTC in.  

 

Om 05:21 pm stort 7-WTC in.  

Na de eerste aanslag wordt de Burgermeester van New York, Rudolph Giuliani, in veiligheid gebracht 
en werkt hij de gehele dag samen met de politie en brandweer in een poging de hulpverlening te 
coördineren.  Om ongeveer 13:00 verklaarde Giuliani aan ABC News:  
“We were operating out of there when we were told the World Trade Center was going to 
collapse.12”  Een pijnlijke verspreking.  
Hij werd later geconfronteerd met zijn uitspraak voor Infowars.com en antwoordde:  
“I didn’t know the Towers were going to collapse. (…) The fact is that I didn’t realise the Towers would 
collapse, I never realised that. (…) Our understanding was that over a long period of time (…) the 
Towers could collapse. Meaning over a 7,8,9, 10- hour period. No one that I knew of had any idea 
they would implode. That was a complete surprise.”13  

 

                                                           
9
 George W. Bush, persconferentie 2001 

10
 ABC News Live, Don Dahler, 11 Sept. 2001 

11
 Quote in: Judith Sylvester and Suzanne Huffman, Women Journalists at Ground Zero (Lanham: Rowman & Littlefield, 

2002), 19. 
12

 ABC News Live, 11 Sept. 2001 
13

 Infowars.com, http://www.youtube.com/watch?v=CtvIGyThzxk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=CtvIGyThzxk&feature=related
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(…each building was) “over-designed to withstand almost anything, including hurricanes, 
high winds, bombings, and an airplane hitting it.”  
Hyman Brown, WTC Construction Manager 
 

De Twee Torens  
 
Volgens The 9/11 Commission Report werd op 11 september 2001 om 08:19 uur melding gedaan van 
een kaping van Flight 11, de eerste indicatie dat er die dag iets mis zou gaan. Aan boord zijn in totaal 
90 personen, waaronder vijf kapers.  
Het vliegtuig, dat gepland was naar Los Angeles te vliegen, maakt een draai richting Manhattan.  
Om 08:46 ramt het 1-WTC.  
Ondertussen deed Flight 175 om 08:52 zijn eerste melding van kaping. In het vliegtuig zijn 63 
personen aanwezig en ook hier zou het om vijf kapers gaan. Om 09:03 vliegt het 2-WTC binnen en 
velen zien de impact live op televisie.  
De beelden van het tweede vliegtuig dat zich in de toren boort gaan de wereld over. Sommigen 
lieten zich wanhopig van de hogere verdiepingen storten, velen zitten gekluisterd aan de buis.  
Nog geen uur na de tweede inslag stort 2-WTC volledig in, snel gevolgd door 1-WTC.  Ondertussen 
zijn Flight 77 en 93 dan ook al gekaapt en neergestort, maar de ogen zijn vooral gericht op de 
verschrikkingen in New York. Het Wereld Handel Centrum, het symbolische hart van de economie, de 
hoogste torens in Amerika gingen neer en het gevoel van vrijheid werd genadeloos getroffen; 
Amerika is getraumatiseerd.  
Zodra de rook een beetje opgetrokken was kwamen de vragen en de boosheid.  
Waarom was Amerika niet in staat om op tijd in te grijpen, waarom stonden de gevechtsvliegtuigen 
en hulptroepen niet eerder paraat en hoe kon zo iets gebeuren in dat machtige land? En vooral; hoe 
konden beide torens zo snel en netjes ingestort zijn; in bijna de snelheid van een vrije val stortten de 
gebouwen in op hun eigen fundament, zonder de omliggende gebouwen (ernstig) te beschadigen.  
Het officiële rapport van de 9/11 Commission biedt uiteindelijk een verklaring en analyse naar de 
gebeurtenissen maar ook vele onafhankelijke onderzoekscommissies presenteren rapporten.  
De intense hitte van het vuur, gevoed door grote hoeveelheden brandstof in de vliegtuigen, moet, 
naast de schade en druk van de toestellen, uiteindelijk gezorgd hebben voor het snelle instorten. 
Volgens expert in explosieve demolitie Danny Jowenko14 is het logisch dat Toren 2, die als tweede 
werd geraakt, als eerste instortte, gezien de verschillen in de impact en schade. Toren 2 stond onder 
veel meer druk dan Toren 1 en bezweek daardoor een half uur eerder.  
Er zijn echter onnoemlijk veel twijfels rondom de verklaringen in The 9/11 Commission Report.  
De eerdere rapporten die suggereerden dat de boutverbindingen in de gebouwen te zwak zijn 
worden hierin niet genoemd; het bezwijken van de kolommen wordt voornamelijk gewijd aan de 
hitte waar beide gebouwen aan blootstonden. Experts betwijfelen dit gezien het feit dat de 
vrijgekomen kerosine een maximale temperatuur van 927° Celsius (1700°F) zou kunnen bereiken bij 
open vuur, terwijl het gebruikte staal onmogelijk kan smelten bij temperaturen onder de 1538°C 
(2800°F).  
De 9/11 Commission maakt in hun officiële rapport ook een vreemde fout door te beweren dat;  
"the interior core of the [Twin Towers] was a hollow steel shaft, in which the elevators and stairwells 
were grouped," terwijl de structuur bestond uit bundels van stalen kolommen.  
Een relevante vergissing, aangezien het gedeeltelijk zou verklaren waarom de torens op zichzelf zijn 
gevallen. Ook stelt het rapport dat 2-WTC viel in 10 seconden, terwijl het om ongeveer 15 seconden 
ging.  
Deze verwarring lijkt des te vreemder aangezien een vrije-val snelheid vanaf het gebouw 9,2 
seconden telt en het nu (nog) meer moeite vergt de valsnelheid te verantwoorden.  
Kort na de aanslagen werd het puin geruimd, dat vervolgens allemaal is afgevoerd en vernietigd. Er 

                                                           
14

 Danny Jowenko in Zembla, 10 sept. 2006 Terwijl ik dit artikel schreef is Jowenko helaas overleden (juli 2011) 
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zijn geen fragmenten vrijgegeven voor onderzoek, wat uiteraard ook vragen en kritiek opriep.  
Het Commission Report doet hier geen enkele melding van, zodat ook dit een onderwerp van 
speculatie blijft. Veel mensen zijn overtuigd dat torens 1 en 2 opzettelijk zijn neergehaald, door het 
gebouw erstig te verzwakken of explosieven te gebruiken, ondermeer door de wazige verklaringen 
van de Commission en de afwezigheid van het (tijdig) ingrijpen van Defensie.   
 
Coen Vermeeren, docent vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, kreeg zoveel 
technische vragen van studenten over 9/11 dat hij ook ernstige twijfels kreeg bij het officiële verhaal. 
Hij besloot gezamenlijk experimenten en onderzoek uit te voeren op de universiteit.  
“Als je *een vliegtuig+ een gebouw binnen laat vliegen, natuurlijk is er heel veel schade, maar niet 
zoveel schade dat je van zo’n groot gebouw alle kolommen er uit zo tussen uit zou kunnen slaan. De 
directe impact-schade van zo’n vliegtuig kan dat niet veroorzaakt hebben.”15 
Toch zijn misschien verzwakte boutverbindingen, door de gehele lengte van de torens, de meest 
aannemelijke oorzaak voor het uiteindelijke instorten. Danny Jowenko: 
“Je ziet als het ware de boutverbindingen elke keer losklappen in de hoeken. (…) Het was *417+ meter 
hoog. De energie  is zeer ongelijkmatig. Elke verticale kolom krijgt een gewicht te torsen op een net 
iets ander moment dan zijn buurman, om het zo maar te zeggen. (…) *het gebouw+ kan het absoluut 
niet verdragen (…) alle bouten breken af, het is los, los tot beneden toe.”  
 
Veel theorieën over het schijnbaar gecontroleerde instorten van beide gebouwen suggeren het 
gebruik van bommen en grijpen o.a. terug naar de gigantische hoeveelheid aan ooggetuigen die 
melding deden van explosies. Het is goed mogelijk dat de bezwijkende boutverbindingen ook de 
(meeste) van de vermeende explosies verklaren; de verdiepingen storten in en persen iedere keer 
gewelddadig de verbindingen er uit van de verdiepingen daar onder, waardoor deze ook instorten.  
Toch suggereren de eerste berichten van journalisten ten tijde van het instorten van 2-WTC dat er 
wel bommen aanwezig waren.  
Volgens brandweerman Luitenant Paul Isaac Jr. waren er “absoluut bommen in de WTC gebouwen 
aanwezig,” en zegt letterlijk;  
“Many other firemen know there were bombs in the buildings, but they are afraid for their jobs to 
admit it because the higher ups forbid discussion of this fact.” 16   
Aangezien de gebouwen van boven naar beneden instortten is er volgens Danny Jowenko 
waarschijnlijk geen springstof gebruikt; dan zou er van onder naar boven gewerkt worden.  
“Dan plaats je je explosieven beneden. Dan krijg je de valsnelheid van het totale gewicht mee en des 
te minder hoef je te ‘springen’.”  
Bovendien, zo vertelt hij, als er explosieven gebruikt werden die van boven naar onder af gingen, dan 
zouden deze al eerder door de hitte gesprongen moeten zijn; een reguliere ontsteker van een bom 
verbrand al bij 320 graden. Hij voegde er echter aan toe dat hij niets uitsluit.  
Andere berichten suggereren dat de gebouwen wellicht op een andere wijze verzwakt werden.   
William Rodriguez werkte al zo’n 20 jaar in het WTC en is op 11 September in zijn kantoor in de 
ondergrondse verdieping B-1. Hij verteld dat er om ongeveer 08:45 een gigantische knal te horen 
was die alles deed schudden en het werd duidelijk dat er een explosie plaats had gevonden tussen 
verdieping B-2 en B-3.  Als hij met zijn collega’s gaat kijken wat er aan de hand is horen ze een 
tweede klap, de impact van het eerste vliegtuig.  
Ook andere werknemers van de lagere verdiepingen vertellen live op tv;  
“I was down at the basement, came down and all of a sudden the elevator blew up.”17  
De Commission heeft dit niet behandeld in het rapport en de talloze verklaringen worden genegeert.   
 
Maar er zijn meer vragen die onbeantwoord blijven.  
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Het meest beruchte gegeven is het gesmolten staal dat gevonden werd tussen het puin van de 
torens.  
Het gesmolten staal werd gerapporteerd door vele medewerkers van de ontruimingsdiensten, de 
brandweer, ooggetuigen en de media, net zoals de diagonaal doorgesneden stalen kolommen die na 
het instorten van de gebouwen overeind bleven staan. Hier zijn ook foto’s van verschilende bronnen 
van bekend. Ook bij de resten van gebouw 7, dat ook neerstortte, werd gesmolten staal gevonden.  
 
Op 16 september, vijf dagen na de aanslagen, deed NASA metingen naar de hitte op het getroffen 
complex. Puin van de drie gebouwen vertoonden op dat moment nog steeds temperaturen van 627 
tot 747 °Celsius.   
 
“In the first few weeks, sometimes when a worker would pull a steel beam from the wreckage, the 
end of the beam would be dripping molten steel”18  
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7-WTC 
 

“Fire has never destroyed a steel building.”   
Bill Manning, Fire Engineering magazine   
 
“Almost all large buildings will be the location of a major fire in their useful life.  No major 
high-rise building has ever collapsed from fire.”  
Norman Glover, Fire Engineering Journal (2002) 
 
“..The fire and the structural damage… would not explain steel members in the debris pile 
that appear to have been partly evaporated.”19  
Dr. Jonathan Barnett 
 
Gebouw 7 werd volgens de officiële verklaring door puin van 1-WTC geraakt toen deze instortte en 
vloog daardoor in brand. De lagere verdiepingen bleven hevig branden en het interne blussysteem 
had te weinig waterdruk, waardoor het gebouw uiteindelijk om 05:21 uur bezweek. The 9/11 
Commission Report behandeld het instorten van 7-WTC in zijn geheel niet. 
De New York Times schrijft;  
..-“The Fire Department was forced to abandon its last efforts to save the building as it burned like a 
giant torch. It fell in the late afternoon, hampering rescue efforts and hurling its beams into the 
ground like red-hot spears.” Het artikel kopt met “Engineers are baffled by the collapse of 7-WTC: 
Steel members have been partly evaporated.”20  
Net zoals bij de Twin Towers werd hier gesmolten staal aangetroffen. De stalen kolommen zouden 
door de hitte van de kerosine-brand uitgezet en deels gesmolten zijn en daardoor het gebouw 
zodanig instabiel gemaakt hebben dat het volledig kon instorten.   
Vreemd genoeg zijn er op alle foto’s van het gebouw slechts relatief kleine brandjes te zien en is de 
schade zeer gering vergeleken met gebouwen 3, 4, 5 en 6, die niet instortten.  
Het 47 verdiepingen tellende 7-WTC stortte uiteindelijk in 6,5 seconde volledig in, vrijwel zonder de 
omliggende gebouwen te beschadigen. Het is ook het eerste gebouw in de wereld met een stalen 
frame dat instort door een brand alleen, iets wat tot op heden nooit meer gebeurd is.21  
 
Kevin R. Ryan, een werknemer van Underwriters Laboratories, was een van de oorspronkelijke 
keurmeesters van het staal dat in de WTC gebouwen is gebruikt. In een brief22 naar de National 
Institute of Standards and Technology, dat het officiële verhaal steunt, schreef hij;  
“We know that the steel components were certified to ASTU E119.  The time temperature curves for 
this standard require the samples to be exposed to temperatures of 2000 °F [1093 °C] or several 
hours.  And as we all agree, the steel applied met those specifications.  Additionally, I think we can all 
agree that even un-fireproofed steel will not melt until reaching red-hot temperatures of nearly 
3000 °F [1649 °C]. …. This story just does not add up.  If the steel from those buildings did soften or 
melt, I’m sure we can all agree that this was certainly not due to jet fuel fires of any kind, let alone 
the briefly burning fires in the towers.” Kevin Ryan is inmiddels ontslagen.  
Inmiddels bestaan er vele initiatieven van architecten en bouwkundigen die onafhankelijk onderzoek 
proberen te verrichten, zoals het meer dan 1500 professionals tellende “Architects & Engineers for 
9/11 Truth.” 
Expert in gecontroleerde demolitie Danny Jowenko werd in het televisie programma Zembla23 
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geconfronteerd met beelden van het instorten van toren 7; “Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een 
team gedaan van experts.” Hij verzekerd ons, zonder twijfel, dat dit een “controlled demolition” is.  
Op 22 februari 2007 benaderd de Canadese blogger Jeff Hill hem voor een telefonisch interview over 
zijn eerdere uitspraken; 
 
Jeff Hill: “Are you still sticking by your comments where you say it [7-WTC] must have been a 
controlled demolition?” 
Danny Jowenko: “Absolutely.” 
Hill: “Yes? So, you as being a controlled demolitions expert, you’ve looked at the building, you’ve 
looked at the video and you’ve determined with your expertise that –“ 
Jowenko: “I looked at the drawings, the construction and it couldn’t be done by fire. So, no, 
absolutely not.” 
Hill: “OK, ’cause I was reading on the Internet, people were asking about you and they said, I wonder 
— I heard something that Danny Jowenko retracted his statement of what he said earlier about 
World Trade Center 7 now saying that it came down by fire. I said, There’s no way that’s true.” 
Jowenko: “No, no, no, absolutely not.” 
Hill: “Cause if anybody was — Like when I called Controlled Demolition here in North America, they 
tell me that , “Oh, it’s possible it came down from fire” and this and that and stuff like that –“ 
Jowenko: “When the FEMA24 makes a report that it came down by fire, and you have to earn your 
money in the States as a controlled demolition company and you say, “No, it was a controlled 
demolition”, you’re gone. You know?” 
Hill: “Yeah, exactly, you’ll be in a lot of trouble if you say that, right?” 
Jowenko: “Of course, of course. That’s the end of your — the end of the story.” 
 
Larry Silverstein zelf verklaarde ooit in een interview25 dat de autoriteiten inderdaad aan het einde 
van de dag besloten 7-WTC te laten instorten;  
“I remember getting a call from the Fire Department commander, telling me that they were not sure 
they were going to be able to contain the fire. I said we had such terrible loss of life, maybe the 
smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull and then we watched the 
building collapse.”  
Silverstein Properties verklaarde later dat hun eigenaar refereerde naar de brandweermannen (“pull 
the firemen out of the building”) in plaats van een gecontroleerde sloop (“to pull the building”26). 
Volgens Assistant-Chief Frank Fellini van NYFD waren er echter op dat moment geen 
brandweermannen aanwezig in het gebouw.   
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Het Pentagon 
 
The 9/11 Commission Report vermeld op pagina 245 dat de kapers een doel zoals een kernreactor 
bewust vermijdden omdat de beveiliging te hoog zou zijn;  
“…a nuclear target would be difficult because the airspace around it was restricted, making 
reconnaissance flights impossible and increasing the likelihood that any plane would be shot down 
before impact."  
Het rapport slaagt er echter niet in deze logica op het geval van het Pentagon toe te passen; als 
kapers de beveiliging van een kernreactor te hoog achtten, is het Pentagon geen logisch alternatief. 
Volgens het rapport slaagden vijf kapers er toch in Flight 77 over te nemen en zich in het 
zwaarbewaakte (?) overheidsgebouw te boren.  
Het vermeld dat het vliegtuig  om 08:54 een ongeautoriseerde draai naar het zuiden maakt, en dat 
de eerste melding van kaping om 09:05 gedaan wordt. De kaper Hani Hanjour bewoog het vliegtuig 
in een scherpe neerwaartse spiraal en wist zich door talloze obstakels te manoeuvreren voordat hij 
het Pentagon raakte. De crash zou plaats hebben gevonden om 09:37, zonder dat de overheid er in 
slaagde het vliegtuig te onderscheppen of te benaderen.   
Volgens de officiële verklaring heeft de hitte van de vlammenzee het gehele vliegtuig uiteindelijk 
vernietigd. Volgens getuigen en hulpverleners was er geen spoor van bagage, kleding, stoelen en 
dergelijke en er zijn slechts enkele lichamen gezien. Wel zijn er sporen van de vliegtuigmotoren en 
het landingsgestel gevonden. De Commission verklaard dat de vliegtuigmotoren deels zijn verbrand 
en gesmolten in de hitte, maar vrijwel iedere inzittende zou desondanks geïdentificeerd zijn aan de 
hand van vingerafdrukken of DNA.   
De meeste onderzoeken zetten vooral vraagtekens bij het gebrek aan schade aan het gebouw en 
omgeving door de vleugels, de motoren en algehele grootte van Flight 77.  
Foto’s van de ramp laten slechts kleinere brokstukken zien en een gat in het Pentagon dat zeer 
onwaarschijnlijk door een vliegtuig van dit formaat lijkt te zijn veroorzaakt, ook wanneer deze bij de 
impact al zwaar beschadigd zou zijn. Dit wordt verklaard door het feit dat het geraakte deel van het 
gebouw recentelijk verstevigd was, maar deze uitleg beantwoordt moeilijk alle vragen. Ook de 
omgeving en het gazon rond het Pentagon lijkt niet of nauwelijks beschadigt.  
Kort na de impact wordt het puin afgevoerd en vernietigd en wordt de omgeving van de ramp bedekt 
met zand en aarde, wat het onmogelijk maakte om later goed onderzoek te doen. De 9/11 
Commission geeft geen verklaring en benoemt deze gegevens niet, wat natuurlijk weer voor meer 
speculaties zorgt.  
Er zijn vele onafhankelijke onderzoeken geweest die claimen dat Flight 77 helemaal niet in het 
Pentagon gevlogen kán zijn en er wordt gespeculeerd dat het een F-16 of soortgelijk toestel geweest 
is, gezien het uiterlijk van de crash.  Andere gewaagdere theoriën suggereren dat de schade aan het 
Pentagon door een kruisraket is veroorzaakt. De geheimzinnigheid rondom deze aanslag blijft allerlei 
ideeën voeden en dit is opnieuw voor een groot deel te wijten aan de manier waarop de Commission 
met de zaak omgaat.   
Meer dan tachtig opnames van bewakingscamera’s van omliggende winkels en bedrijven en 
dergelijke werden in beslag genomen en de regering heeft tot op de dag van vandaag geen beelden 
vrijgegeven van de crash, op een video opname van vijf frames na. Op deze opname (zie o.a. The 
9/11 Commission Report) is echter geen vliegtuig te zien, slechts een explosie.  
Waarom zou de regering niet meer beelden vrijgeven als ze deze hoogstwaarschijnlijk wel hebben? 
De beelden van het vliegtuig dat het WTC raakt werden wel eindeloos herhaald.  
Het Pentagon is een van de plekken in Amerika met de meeste observatiecamera’s en elke hoek van 
het complex wordt gefilmd. Het enige vrijgegeven beeldmateriaal laat vervolgens geen vliegtuig zien. 
Daarnaast zijn er ook geen amateurbeelden of (onafhankelijke) ooggetuigen bekend die het vliegtuig 
hebben zien dalen of inslaan.  
 
Hani Hanjour schijnt te hebben leren vliegen aan de AZ Flight School, wat werd bevestigd door een 
medestudent, die vervolgens vertelde dat Hanjour een onwaarschijnlijke verdachte is;   
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“He didn’t care about the fact that he couldn’t get through the course. I am still to this day amazed 
that he could have flown into the Pentagon. He could not fly at all..”27 
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Flight 93 
 

Donald Rumsfeld: “(…) the people who attacked the United States and New York, shot 
down the plane over Pennsylvania, attacked the Pentagon..”28

 
 

"There was a great explosion and you could see the flames. It was a massive, massive 
explosion. Flames and then smoke and then a massive, massive mushroom cloud."29

 
 
Flight 93 vertrekt op 11 september om 08:42 uur vanaf Newark, op weg naar San Fransisco. Om 
ongeveer 09:24 krijgt de cockpit bericht binnen over een mogelijke kaping.  
De tweede toren, 2-WTC,  is dan al 21 minuten geleden geraakt.  
Uiteindelijk zouden er vier kapers aan boord zitten die met geweld het vliegtuig proberen over te 
nemen. De afloop is beroemd en er is een peperdure bioscoopfilm van gemaakt. De mensen aan 
boord zijn op de hoogte van de verschrikkingen in New York en komen in opstand om te voorkomen 
dat ook dit vliegtuig een wapen wordt. Er onstaat rond 09:57 uur een gevecht tussen de passagiers 
en de terroristen en het vliegtuig stort 6 minuten later neer in Shanksville, Pennsylvania.  
De passagiers zouden het vliegtuig naar de grond geforceerd hebben.  
Maj. Gen. Mike J. Haugen (North Dakota National Guard);  
"It kept us from having to do the unthinkable, and that is to use your own weapons and own training 
against your own citizens."  
In sommige van de telefoongesprekken die de “vijf helden” van Flight 93 voerden vlak voor hun 
opstand is te horen; “We want to take the plane back,” en “Hold on, I’ll be right back.”  
Het lijkt onaannemelijk dat deze vijf mannen, waarvan Donald F. Greene, een getraind piloot, één 
was, de cockpit binnen stormden en de kapers overmeesterden om vervolgens het vliegtuig te laten 
neerstorten.  
“That doesn't make sense. Would you plan to do that? Americans would beat the hell out of the 
terrorists and try to fly that baby home.”30 
 
De 9/11 Commission wordt in hun verslag van deze kaping vooral bekritiseerd door de onvolledigheid 
en het feit dat veel data de tijdlijn tegenspreekt. Sommige ooggetuigen verklaarden dat het vliegtuig 
een korte tijd op de kop vloog voordat het crashte, en velen hebben het over “drie luide knallen,” 
allemaal rond 10:05 uur, ruim twee minuten later dan de Commission beweert dat het neerstortte. 
Het officiële rapport vermeld deze controversies niet, hoewel er genoeg aanleiding lijkt te zijn.  
Maar uiteindelijk gaan de meeste vragen uiteraard over het ontbreken van de F-16’s van Defensie die 
te hulp hadden moeten komen.  
Een voormalig Air Traffic Controller van het Pentagon had het volgende te zeggen;  
“All those years ago when I was in the Pentagon, this wouldn't have happened. ATC Radar images 
were (and are) available in the understructures of the Pentagon, and any commercial flight within 
300 miles of DC that made an abrupt course change toward Washington, turned off their 
transponder, and refused to communicate with ATC, would have been intercepted at supersonic 
speeds within a max of 9 minutes by a Fighter out of Andrews. Period. Why these planes weren't, 
baffles me. If we could get fighters off the ground in 2 minutes then, we could now.” 
De reden dat Flight 93 niet onderschept werd lag volgens de Commission wederom aan de falende 
communicatie en een gebrek aan voorbereiding, ondanks het feit dat op dat moment binnen 10 
minuten afstand 3 F-16’s in de lucht waren.   
De 9/11 Commission en het Pentagon hebben bevestigd dat het protocol zou eisen dat Flight 93 uit 
de lucht geschoten zou worden door gevechtsvliegtuigen van Defensie. Het North American 
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Aerospace Defense Command (NORAD) en Northeast Air Defense Sector (NEADS) zouden volgens de 
eerste rapporten 47 tot 55 minuten de tijd hebben gehad om in te grijpen, maar faalden door de 
verwarrende communicatie. Later werden deze gegevens als incorrect afgedaan en werd de tijdlijn 
aangepast. Volgens de Commission werd NEADS om 10:07 uur op de hoogte gesteld van de kaping, 
vier minuten na de crash en 33 minuten na de eerste melding dat ook dit vliegtuig gekaapt was.  
De Commission stelt de tijd van de vliegtuigcrash op 10:03:11. Het is gemakkelijk deze tijdlijn te 
betwisten. Enkele bronnen;  
“The Federal Aviation Administration said yesterday it turned over to the FBI a radar record of United 
Airlines Flight 93's route. The data traced the Boeing 757-200 from its takeoff from Newark, N.J., to 
its violent end at 10:06 a.m., just outside Shanksville, about 80 miles southeast of Pittsburgh.”31  
Cleveland Air Traffic Control rapporteerde dat het radarcontact met Flight 93 om 10:06 uur 
verbroken werd.32  
Seismische observatieapparatuur in Soldier's Delight, MD en Millersville Pennsylvania klokten het 
moment van impact ook op 10:06:05.  
 
Deskundigen betwijfelen ook de verklaring van de 9/11 Commission over het uiterlijk van de 
vliegtuigcrash; deze is namelijk moeilijk te vergelijken met andere crashes.  
Foto’s laten slechts zeer kleine puindeeltjes zien en het lijkt alsof het vliegtuig onherkenbaar is 
vernietigd. De Pennsylvania State Police rapporteerde ongeveer 12 kilometer van de plaats van 
impact, bij Indian Lake, puin van de crash gevonden te hebben, binnen zeer korte tijd na de 
gebeurtenis. Lokale media in dat gebied publiceerden verhalen van mensen die brandende 
puindeeltjes uit de lucht zagen vallen. De verklaring dat de wind en het water de troep meegevoerd 
moet hebben wordt door een massa aan data tegengesproken.  
Agent Major Lyle Szupinka bevestigde dat het  puin over een relatief groot gebied werd 
teruggevonden, geconcentreerd op twee verschillende plaatsen, en dat al het gevonden materiaal in 
beslag is genomen. Hij benadrukte dat, als burgers iets zouden vinden in hun omgeving, zij contact 
met de autoriteiten moeten zoeken, aangezien zelfs de kleinste deeltjes belangrijke aanwijzingen 
zouden kunnen geven.  
Szupinka bevestigde ook dat een van de grote motoren van het vliegtuig in zijn geheel was 
teruggevonden "at a considerable distance from the crash site.”33   
Veel van het overige puin lijkt te bestaan uit kleine deeltjes en praktisch alle ooggetuigenverklaringen 
bevestigen de vele verbazingwekkende foto’s van de ramp.  
De woordvoerder van de politie in Greensburg;  
"Once it hit, everything just disintegrated.. There are just shreds of metal. The longest piece I saw was 
2 feet long."34 
Als Flight 93 wel naar beneden gehaald zou zijn door een raket, was dat gebeurd door een van de  
twee motoren te raken van de Boeing 757. Gezien de grootte van het vliegtuig zou het niet 
onmiddelijk vernietigd kunnen worden en zou het nog voor een korte tijd in de lucht blijven nadat 
het geraakt was.  Vergelijkingsmateriaal vinden we bijvoorbeeld in 1983, toen 2 Russische 
luchtraketten een Koreaanse Boeing 747 neerhaalden. Er bestaan cockpit-opnames van het 
personeel tot meer dan twee minuten nadat de eerste explosie werd gehoord. Hoewel de 757 een 
wat kleiner toestel is, maakt het de ooggetuigenverklaringen wel plausibel. Dit maakt het niet 
ondenkbaar dat Flight 93 geraakt werd door een raket, nog even kort ongecontroleerd in de lucht 
bleef en uiteindelijk neerstortte. Het geeft onder andere antwoord op de vragen rondom de plaats 
van impact en werpt zelf relatief weinig nieuwe vragen op; er is gemakkelijk een scenario denkbaar 
waarin de overheid er voor kiest dit gegeven achterwege te laten, als men de huidige oorzaak al 
accepteert. Ook strookt het met veel verklaringen, onder andere in de laatste telefoongesprekken 

                                                           
31

 Post-Gazette, 13 sept. 2001 
32

 Post-Gazette, 28 okt. 2001 
33

 Post-Gazette, 13 sept. 2001, http://library.triblive.com 
34

 My Pittsburgh Live http://www.mypittsburghlive.com/ 



De Verzonnen Feiten  van 11 september 

 

19 
 

met passagiers, die op dit moment moeilijk te plaatsen of te verifiëren zijn.  
De waarheid is echter niet altijd die versie van een  gebeurtenis die de meeste vragen uitsluit.  
Een andere mogelijkheid is dat de kapers inderdaad een bom aan boord hadden, zoals ze naar de 
passagiers dreigden, en dat deze op de een of andere manier het vliegtuig beschadigde, zodat een 
van de motoren los raakte. Het lijkt niet erg aannemelijk. Toch is het moeilijk een verklaring voor het 
uiterlijk van de ramp te vinden zonder bommen of raketten; in elk ander geval lijkt het vliegtuig in de 
lucht uit elkaar gevallen te zijn.  
"We got the call about 9:58 this morning from a male passenger stating that he was locked in the 
bathroom of United Flight 93 traveling from Newark to San Francisco, and they were being hijacked," 
verteld Glenn Cramer, een 911-alarmlijn supervisor.  
"We confirmed that with him several times and we asked him to repeat what he said. He was very 
distraught. He said he believed the plane was going down. He did hear some sort of an explosion and 
saw white smoke coming from the plane, but he didn't know where. And then we lost contact with 
him."35 
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Het Falen van de Nationale Veiligheid 
 
Op de ochtend van 11 september waren zeven militaire vluchthavens operatief, elk met veertien 
zwaar bewapende gevechtsvliegtuigen. De Amerikaanse Luchtmacht beheerde minstens 28 andere 
militaire basissen binnen het bereik van de gekaapte vliegtuigen.  
De standaard procedure bij een (vermoedelijke) kaping eiste36 dat de piloot dit doorgeeft aan zijn 
superieur en wanneer het probleem niet binnen een minuut is opgelost wordt NORAD (North 
American Aerospace Defense Command) geïnformeerd, die vervolgens een F-16 of F-15 
gevechtsvliegtuig stuurt. Tussen september 2000 en juni 2001 gebeurde dit 67 keer.  
In juni 2001 werd de procedure verscherpt en werd NORAD verplicht eerst toestemming te vragen 
aan Minister van Defensie Donald Rumsfeld.37   
De gemiddelde tijd die een gevechtsvliegtuig nodig heeft om het doel te bereiken ligt rond de 15 
minuten. Op 11 september is het echter niet gelukt ook maar één van de gekaapte vliegtuigen te 
benaderen, of ook maar te vinden, voordat het te laat was.  
De tijd tussen de initiële meldingen van kaping en het neerstorten van de verschillende vluchten was 
volgens de Commission respectievelijk; 27 minuten (Flight 11), 11 tot 16 minuten (Flight 175), 32 tot 
43 minuten (Flight 77) en 31 minuten (Flight 93).  
NORAD heeft hierover twee verklaringen afgelegd; de eerste verklaring zou op “foutieve informatie” 
gebaseerd zijn en The 9/11 Commission Report laat weer een geheel andere versie horen. Zo is de 
melding van de kaping van Flight 175 20 minuten opgeschoven.38 
Volgens de 9/11 Commission waren de aanslagen uiteindelijk mogelijk door een gruwelijk falen in de 
communicatie en de procedures van het veiligheidsapparaat en legt vooral veel schuld op de FAA 
(Federal Aviation Administration). In 2006 publiceerde de Washington Post het volgende: 
 "Some staff members and commissioners of the Sept. 11 panel concluded that the Pentagon's initial 
story of how it reacted to the 2001 terrorist attacks may have been part of a deliberate effort to 
mislead the commission and the public rather than a reflection of the fog of events on that day, 
according to sources involved in the debate. 
Suspicion of wrongdoing ran so deep that the 10-member commission, in a secret meeting at the end 
of its tenure in summer 2004, debated referring the matter to the Justice Department for criminal 
investigation, according to several commission sources. Staff members and some commissioners 
thought that e-mails and other evidence provided enough probable cause to believe that military and 
aviation officials violated the law by making false statements to Congress and to the commission, 
hoping to hide the bungled response to the hijackings, these sources said."39   
 
9/11 Commission-leden Thomas Kean en Lee Hamilton schrijven het volgende in hun boek “Without 
Precedent” (2007);  
"If the military had had the amount of time they said they had... and had scrambled their jets, it was 
hard to figure out how they had failed to shoot down at least one of the planes... In this way, the 
FAA's and NORAD's inaccurate reporting after 9/11 created the opportunity for people to construct a 
series of conspiracy theories that persist to this day."  
Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden van de verschillende veiligheidsdiensten zeer 
beperkt waren door de uiterst verwarrende omstandigheden van die dag.  
De timing en organisatie van de kapingen en aanslagen van drie van de vier vliegtuigen was geniaal 
en perfect uitgevoerd.  
Het is inmiddels ook bekend dat er op die ochtend maarliefst vijftien militaire oefeningen tegelijk 
gaande waren, wat voor nog meer verwarring gezorgd moet hebben.  
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De  Daders 
 
Volgens de officiële verklaring waren er in totaal negentien kapers betrokken. Alle negentien kapers 
waren binnen twee weken geïdentificeerd en van iedereen zijn foto’s en gegevens bekend gemaakt. 
Volgens sommige bronnen waren alle kapers al op 13 september geïdentificeerd.  
Minstens zeven van deze kapers blijken echter nog in leven en zeker twee van hen hebben op 
Amerikaanse Militaire scholen gezeten.40  
Geen van deze negentien namen zijn terug te vinden op de originele passagierslijsten, zoals 
vrijgegeven door de luchtvaartmaatschappijen,41 twee dagen nadat de lijst van verdachten bekend 
werd gemaakt.  
Abdulaziz al-Omari, een van de terroristen die met naam en foto geïdentificeerd werd, was in elk 
geval erg verrast;  
“I couldn’t believe it when the FBI put me on their list. They gave my name and my date of birth, but I 
am not a suicide bomber. I am here. I am alive. I have no idea how to fly a plane.”42  
 
De Egyptenaar Mohammed Atta werd als het brein van de operatie gezien en wordt verantwoordelijk 
gehouden voor het besturen van Flight 11. Hij zou een voormalig student architectuur en 
stadsplanning zijn.  
Al snel komt echter naar buiten dat Atta kort voor de aanslagen 100,000 dollar ontving van de 
Pakistaanse regering43, in opdracht van Generaal Mahmoud Ahmed.  
De 9/11 Commission heeft hier nooit onderzoek naar gedaan, hoewel het bekend is dat Generaal 
Ahmed op de ochtend van 11 September 2001 ontbeet op Capitol Hill, Washington, met enkele 
afgevaardigden van de Amerikaanse regering en kort daarvoor generaal Colin Powell heeft 
gesproken.44  
Het is bevestigd dat Generaal Ahmed aan Omar Saeed Sheikh, een van de beschuldigde geldschieters 
van al Qaeda, direct het bevel gaf Atta te financieren. De 9/11 Commission verklaard het echter “van 
weinig praktisch belang” te vinden wie de aanslagen financierde, zoals verbazingwekkend genoeg in 
het rapport te lezen is;  
“to date, the U.S. government has not been able to determine the origin of the money used for the 
9/11 attacks. Ultimately the question is of little practical significance. Al Qaeda had many avenues of 
funding.”   
Mohammed Atta werd onder andere geïdentificeerd en verdacht omdat hij zijn bagage, een tas, op 
het vliegveld achtergelaten had. In de tas werd een uniform, zijn laatste wil en een video gevonden 
met de titel “how to fly planes.” Zijn rijbewijs werd gevonden in een huur auto.  
Over de persoon Atta bestaat veel controversie en hij is meermaals verward met andere personen 
met dezelfde naam.  
In 2005 verklaarden onder anderen Lt. Col. Anthony Shaffer en Congressman Curt Weldon dat Atta al 
in 2000 geïdentificeerd werd als terrorist in het defensie-project “Able Danger.” Naast de naam van 
Atta zouden ook de kapers Khalid al-Mihdhar, Nawaf al-Hazmi en Marwan al-Shehhi genoemd 
worden als terroristen.45  
De advocaat van Anthony Shaffer en vier collega’s wees er op dat zijn cliënten door het Pentagon 
verboden waren voor de Commission te getuigen. In het uiteindelijke Commission Report zijn de 
beschuldigingen dan ook niet terug te lezen.  
Volgens Marine Kapitein Scott Phillpott kwam al deze informatie over de kapers van hem, en had hij 
het zich verkeerd herrinert. In een rapport van de Amerikaanse Defensie werd uiteindelijk 

                                                           
40

 CBS News, 9 Sept. 2002 
41

 De UA en AA verstrekten de passagierslijsten direct aan CNN 
42

 The Telegraph, 23 Sept. 2001 
43

 CNN, 6 Okt. 2001 
44

 Miami Herald, 16 Sept. 2001  
45

 The New York Times, 9 aug. 2005  

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Shaffer_(intelligence_officer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Curt_Weldon


De Verzonnen Feiten  van 11 september 

 

22 
 

geconcludeerd dat Phillpott de resultaten van Able Danger aanvankelijk had overdreven omdat hij 
enthousiast was over de gebruikte technieken.46  
Shaffer publiceerde in 2010 het boek “Operation Dark Heart,” een gedetailleerd verslag van zijn 
ervaringen met- en kennis van de anti-terrorisme projecten in Afghanistan. Het onthulde onder meer 
codenamen, tactieken en andere “gevoelige informatie.” Hoewel het boek al in 2003 goedgekeurd 
werd door de Amerikaanse Defensie, na een minimale censurering, werd de eerste druk hevig 
bekritiseerd door de National Security Agency (NSA) en de Defense Intelligence Agency. De volledige 
drukgang, bijna 10.000 exemplaren, werden opgekocht door het Pentagon en vernietigd. Een tweede 
en gecensureerde versie verscheen in september 2010.  
Een aantal weken later meldde klokkenluiders-website Wikileaks in het bezit te zijn van de originele, 
(vrijwel) ongecensureerde druk en verschillende media hebben delen van de twee versies inmiddels 
vergeleken.47 
 
De 9/11 Commission doet vervolgens ook veel moeite om Mohammed Atta met Osama bin Laden in 
verband te brengen en hun twijfelachtige en korte contact te verklaren. Een reeks ingewikkelde 
verhoudingen, waarvan de informatie grotendeels, al dan niet geheel,  door zeer twijfelachtige 
ondervragingstechnieken is vergaard, leiden ons uiteindelijk iedere keer terug naar ‘het gezicht van 
het kwaad, ’bin Laden. Op de dag van de aanslagen zelf vermoed de NSA al dat hij achter dit alles zit. 
Bin Laden zou als het hoofd van de extremistische terreurbeweging al Qaeda direct opdracht hebben 
gegeven aan de kapers.  
In 2002 schrijft de New York Times; “The FBI had been aware for several years that Osama bin Laden 
and his terrorist network were training pilots in the United States and elsewhere around the world, 
according to court records and interviews at flight schools and with federal law enforcement 
officials.”48 
 
De link naar Osama bin Laden 
 
“the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11”  
Rex Tomb, Chief of Investigative Publicity voor de FBI (Muckraker Report, 10/06/06) 
 
De Saoedi-Arabische moslimextremist Osama bin Laden geeft in mei 1998 een berucht interview op 
ABC TV waarin hij zijn haat uitspreekt jegens de Amerikaanse bezetting in moslimlanden. Hij roept op 
tot gewelddadig verzet en dreigt dat “de strijd naar Amerikaanse grond zal verplaatsen” als Amerika 
zijn beleid niet veranderd. Het interview dient vaak als bewijsmateriaal dat bin Laden al veel langer 
terreuracties in Amerika voorbereidde. 
Op 14 december 2001 gaf het Amerikaanse Ministerie van Defensie de video vrij waarin bin Laden de 
11 september-aanslagen opeiste, het belangrijkste bewijs van zijn betrokkenheid. 
In een interview op 9 november 2001 beweerde bin Laden echter voor het eerst van de aanslagen 
gehoord te hebben via de Amerikanen zelf. Zes dagen na de aanslagen verklaarde hij zelfs op 
nieuwszender Al Jazeera;  
"I would like to assure the world that I did not plan the recent attacks, which seems to have been 
planned by people for personal reasons. I have been living in the Islamic emirate of Afghanistan and 
following its leaders' rules. The current leader does not allow me to exercise such operations." 49 
De top van de Taliban in Afganistan betwijfelde ook dat bin Laden verantwoordelijk zou zijn;  
“The Taliban -- the fundamentalist Islamic militia that seized power in Afghanistan in 1996 -- denied 
his ties to terrorism and said they have taken away all his means of communication with the outside 
World.” (CNN, 17 sept. 2001)  
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Natuurlijk is dit geen enkel bewijs van bin Laden’s onschuld in deze kwestie.  
Echter, vooral in de eerste zes weken na 11 september, komen er meerdere berichten naar buiten 
van een ontkennende Osama. Als we niet aan  de verklaringen twijfelen betekend dit dat hij zo’n 
anderhalve maand lang iedere betrokkenheid ontkende en vervolgens plotseling alle 
verantwoordelijkheid opeiste.  
De video van 14 december is dan ook zeer omstreden en de echtheid wordt betwijfeld. Zo zou de 
Osama op deze video een zwaarder postuur, een donkerdere huidskleur en een andere vorm neus 
hebben. Ook schrijft hij in de video iets op met zijn rechterhand, terwijl op de website van de FBI te 
lezen is dat hij linkshandig is. De beeld- en geluidskwaliteit is zeer slecht en ook de Engelse vertaling 
is onderwerp van speculatie.  
De Duitse tv-show “Monitor” stelde een onderzoek in door twee onafhankelijke vertalers en een 
expert in Oosterse studies de originele beelden te laten bekijken. Zij verklaarden unaniem de Engelse 
vertaling niet alleen foutief te vinden, maar ook manipulatief.  
Arabist Dr. Abdel El M. Husseini;   
"I have carefully examined the Pentagon's translation. This translation is very problematic. At the 
most important places where it is held to prove the guilt of Bin Laden, it is not identical with the 
Arabic."50  
Professor in Islamitische en Arabische studies Gernot Rotter;   
"The American translators who listened to the tapes and transcribed them apparently wrote a lot of 
things in that they wanted to hear but that cannot be heard on the tape no matter how many times 
you listen to it."  
Op 14 december 2001, de dag dat de videobekentenis van bin Laden werd vrijgegeven, had president 
Bush dit te zeggen over de toen al aanwezige speculaties;  
"It is preposterous for anybody to think that this tape is doctored. That's just a feeble excuse to 
provide weak support for an incredibly evil man."51  
Op 21 december 2001, een dag na de uitzending van Monitor in Duitsland, verscheen in de 
Washington Post een artikel waarin te lezen was dat een nieuwe, zorgvuldiger vertaling was 
gemaakt;  
[It] "indicates bin Laden had even more knowledge of the Sept. 11 attacks on the World Trade Center 
and the Pentagon than was apparent in the original Defense Department translation.... Although the 
expanded version does not change the substance of what was released, it provides added details and 
color to what has been disclosed."  
Opnieuw worden de onafhankelijke onderzoeken onmiddellijk tegengesproken door nieuwe 
rapporten.  
 
Het is algemeen bekend dat Osama een kind was van een Saoedi-Arabische miljardairsfamilie.  
Het is ook bekend dat de familie Bush al lange tijd zakelijk en persoonlijk contact heeft met de familie 
bin Laden. De president reisde o.a. in 1998 en 2000 als vertegenwoordiger van de Carlyle Group, een 
groot beveiligingsbedrijf, naar Saoedi-Arabië,  om leden van de bin Laden familie privé te 
ontmoeten.52  
Daarnaast speelde het beruchte bedrijf Enron een grote rol in het Midden-Oosten beleid van de 
Bush-regering en van Enron is inmiddels bekend dat zij al langer zaken deden met de Taliban in 
Afghanistan. Atul Davda, senior director van Enron International, bekende o.a. in maart 2002:  
“Enron had intimate contact with Taliban officials.  Building the pipeline (across Afghanistan) was one 
of the corporation’s prime objectives.”  
Niets van dit alles wordt behandelt in The 9/11 Commission Report. Het rapport gaat wel in detail in 
op de voorgeschiedenis van de relatie tussen Amerika, Afghanistan en Pakistan maar slaagt er 
opnieuw in bepaalde belangrijke gegevens te negeren.  
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De Moslimstrijders in Afghanistan   
 
Tussen 1979 en 1989 vond de zogenaamde Sovjet-oorlog plaats in Afghanistan.  
De toenmalige Marxistisch-Leninistische regering van Afghanistan vocht samen met de Sovjet Unie 
tegen de “Mujahidin”53 en (andere) buitenlandse Arabische krijgers om land en olie.  
Op hun beurt werden de Mujahidin gesteund door de vijanden van de Sovjet Unie. Ondermeer 
Saoedi-Arabië, Pakistan, Engeland, Israël en Amerika steunden de strijd tegen de Russische bezetters.  
Tijdens het presidentschap van Jimmy Carter en Ronald Reagan heeft de Amerikaanse Central 
Intelligence Agency (CIA) zich intensief ingezet om de Mujahidin te trainen en te bewapenen.54  
De Pakistaanse geheime dienst Inter Services Intelligence (ISI) werd gebruikt als intermediar voor het 
merendeel van deze operaties om de Amerikaanse steun voor het verzet te verhullen.  
Volgens de meeste bronnen zou het bedrag dat de CIA investeerde in het bewapenen van de 
Arabische strijd tussen de 3-7 miljard dollar liggen, andere bronnen claimen dat het gehele bedrag 
zelfs rond de 40 miljard dollar zou liggen.55  
President Jimmy Carter in 1989;  
“*the Soviet incursion was+ the most serious threat to peace since the second World War.”56  
De Sovjet Unie trekt zich grotendeels terug, ondermeer door de regering van de in 1985 aangestelde 
Mikhail Gorbachov en de Amerikanen krijgen uiteindelijk ook minder voet aan de grond in Arabië dan 
gehoopt. De Mujahidin gelooften dat de strijd tegen de Russen gewonnen was en sommigen 
geloofden dat zij ook verantwoordelijk waren voor de val van de Sovjet Unie. Osama bin Laden zelf 
vertelde bijvoorbeeld ooit;  
“Dissolution of the Soviet Union (…) goes to God and the mujahideen in Afghanistan. The U.S. had no 
mentionable role (…) The collapse made the U.S. more haughty and arrogant.”57 
De raketwerpers en andere wapens, bevoorraad door de Verenigde Staten en nu in handen van 
lokale stammen en rebellen, zouden later nog vaak de media halen. De Afghanen en de 
vrijheidsstrijders uit buurlanden zagen de Amerikanen als een volgende bezetter en onderdrukker en 
het nieuws toonde geregeld beelden van neergeschoten Amerikaanse helikopters.  
Inmiddels duurt de strijd natuurlijk nog steeds, maar zijn de rebellen hopelozer geworden.  
Zonder geavanceerde wapens wordt de strijd voortgezet met zelfmoordaanslagen en zelfgemaakte 
(berm) bommen.   
Er zijn hardnekkige maar onbevestigde geruchten dat al Qaeda (“de Basis”) een CIA-gefinancieerd 
project uit de tijd van de Sovjet-oorlog was, of op z’n minst de oorzaak is van zo’n project.  
Sommige van de kapers en betrokkenen, en ook Osama bin Laden zelf, zouden contacten hebben 
gehad met de CIA.  
Daarnaast zijn er nogal wat verschillende meningen over wat al Qaeda nu precies zou zijn.  
De CIA ontkende aanvankelijk dat het een organisatie is en noemde het een “werkwijze,”  
het werd een wereldwijd netwerk genoemd en een “collectieve naam” voor verschillende kleine 
“cellen” van Moslim-terroristen.  
Inmiddels zijn de meeste berichten uit de media het erover eens dat al Qaeda “verdeeld” is en haar 
momentum verloren heeft.   
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De 9/11 Commission 
 
“American support for the State of Israel has consequences in the Muslim world and fuels a lot of 
Arab and Muslim grievances towards the United States, that’s point one. But, and you have to 
remember point two, is that for the hardcore, the Bin Ladens and their followers, it makes very little 
difference.  These people were trying to kill us when the Middle East peace process was going great 
(…) when it goes well, when it goes badly, it makes no difference in their plans. Their objectives 
towards the United States has to do with who we are in the world and are not significantly affected 
by the ups and downs of the Middle East peace process.”58  
 
Het budget voor het 9/11 onderzoek (9/11 Commission) bedroeg aanvankelijk drie miljoen dollar, 
wat later verhoogd werd naar vijftien miljoen dollar. Ter vergelijking, in de jaren negentig heeft de 
Amerikaanse regering een budget van veertig (!) miljoen dollar opgesteld om de Clinton/Lewinsky 
affaire te onderzoeken. De Commission kreeg uiteindelijk anderhalf jaar de tijd om een definitief 
rapport op te stellen. In maart 2003 begonnen de uiteindelijke verhoren van getuigen en 
verantwoordelijken.  
Philip D. Zelikow leidde het onderzoek en was het aangewezen hoofd van de 9/11 Commission. Al 
snel kwam echter aan het licht, door onafhankelijk onderzoek verricht door nabestaanden,59 dat 
Zelikow onder andere voormalig adviseur van de Bush administratie was, een memo schreef voor het 
opzetten van de National Security Counsil van de Bush administratie, de preventieve aanvalsstrategie 
ontwikkeld heeft die gebruikt werd in Irak en een persoonlijke vriend van Condoleezza Rice is. Om 
deze redenen werd zijn aftreden geëist, wat hij weigerde. De aanklacht heeft geen gevolgen voor zijn 
positie gehad.  
Zelikow is ook berucht vanwege zijn hardnekkige sympathie voor Israel in het Midden-Oosten 
conflict. Nu is dit geen opmerkelijk gegeven gezien zijn achtergrond en de houding van de 
Amerikaanse regering ten opzichte van Israël en Palestina. Maar omdat de kapers juist beschuldigt 
worden vanuit pro-Palestijnse motieven te handelen (en Moslims zouden zijn) kan dit niet zomaar 
genegeerd worden. Osama bin Laden sprak zich continu uit tegen de “Joodse onderdrukkers,” 
volgens hem had het Jodendom ook Amerika “geïnfecteerd.” Tegelijkertijd wordt door de vrienden 
van de Staat Israël gewaarschuwt tegen “Moslimterreur.”  
Op 10 september 2002 spreekt Zelikow op de Universiteit van Virginia over de impact van 9/11 en de 
toekomst van de oorlog tegen al-Qaeda;  
"Why would Iraq attack America or use nuclear weapons against us? I'll tell you what I think the real 
threat (is) and actually has been since 1990 - it's the threat against Israel. And this is the threat that 
dare not speak its name, because the Europeans don't care deeply about that threat, I will tell you 
frankly. And the American government doesn't want to lean too hard on it rhetorically, because it is 
not a popular sell."60 
Zelikow kreeg ook veel kritiek omdat hij geïnformeerd was door Luitenant Kolonel Anthony Shaffer 
over het defensieproject “Able Danger”61 maar de Commission hier geen woord over rept. De 9/11 
Commission was tenslotte verplicht iedere zaak, die verband zou kunnen houden met de aanslagen, 
te onderzoeken.   
 
Een interessant gegeven is dat Zelikow zich tijdens zijn studie op Harvard specialiseerde in het 
gebruik van “populaire” geschiedenis in beleidsvorming.  
Zo formuleerde hij;   
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"Contemporary" history is defined functionally by those critical people and events that go 
into forming the public's presumptions about its immediate past. The idea of 'public 
presumption' is akin to William McNeill's notion of 'public myth' but without the negative 
implication sometimes invoked by the word 'myth.' Such presumptions are beliefs (1) 
thought to be true (although not necessarily known to be true with certainty), and (2) 
shared in common within the relevant political community."62  
 
Het feit dat Zelikow zich uiterst bewust is van de manieren waarop geschiedenis “geschreven” kan 
worden heeft absoluut meegeteld bij de vorming van de 9/11 Commission; de leden zouden immers 
zeer gevoelig materiaal behandelen, hoe dan ook.   Hij weet als geen ander de implicaties en de 
beperkingen te waarderen van massa-communicatie.  
“A deal announced yesterday between the White House and the commission investigating the 
September 11th attacks is proving to be rather controversial. Under the agreement, only certain 
members of the Commission will be allowed to review classified documents from the White House 
and their notes will be subject to administration review.”63  
De enige twee leden die de geheime documenten in mogen zien zijn Jamie Gorelick, voormalig vice-
Minister, en Philip Zelikow. 
Meer kritiek volgde toen het hoofd van de CIA, Michael Hayden, voor het Congres verklaarde dat drie 
verdachten van de aanslagen gemarteld zijn door middel van “waterboarding”om een verklaring af te 
leggen.  
“NBC analysys shows that more than a quarter of the footnotes in the 9/11 Commission Report refer 
to controversial interrigation techniques and Commission staffers did not question the CIA about it’s 
techniques.” 64   
Wat er verder, naast het waterboarden, met “controversiële” of “ruwe” onderzoeksmethoden 
bedoeld wordt, zoals Hayden het noemt, is niet geheel duidelijk.  
De 9/11 Commission en ook Philip Zelikow persoonlijk geven toe op dit punt nalatig geweest te zijn. 
Bekentenissen verkregen door marteling en/of uitputting zijn onbetrouwbaarder en het is de plicht 
van de Commission hun bronnen op betrouwbaarheid te checken.    
 
In 2004 mocht Burgermeester Rudy Giuliani zijn verhaal doen voor de 9/11 Commissie.65 Hij sprak 
een ruime 35 minuten, de langste presentatie die een getuige dus dusver gegund werd en werd door 
de panel leden, zowel Republikeinen als Democraten, de hemel in geprezen. Dit leidde tot hevige 
woede en protesten onder de aanwezige nabestaanden66 die vonden dat er geen kritische vragen 
werden gesteld en dat er teveel gaten in de verklaringen zaten.  
Over het algemeen wordt Sir Giuliani nu gezien als held, hij werd Person of the Year 2001 in People’s 
Magazine en werd geridderd door Koningin Elizabeth in 2002. 

Op 24 maart 2004 getuigt antiterrorisme expert en werknemer in het Witte Huis Richard A. Clarke 
voor de commissie, en doet iets wat niemand voor hem heeft gedaan; hij biedt publiekelijk zijn 
excuses aan voor het falen van de regering en zijn “persoonlijke falen.” De media staan op hun kop 
en meer dan tevoren worden de getuigenissen van (vooral) Bush, Rice, Cheney en Rumsfeld geëist.  
Op 31 maart geeft Bush (onder druk) een persconferentie waarin hij Condoleezza Rice toestemming 
geeft voor de commissie te verschijnen;  
“I’ve ordered this level of co-operation because I consider it necessary to gain a complete picture (…)” 
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67 Uiteindelijk is zelfs Bush bereid, onder voorwaarden, te getuigen. Hij weigert dit publiekelijk te 
doen en wil niet zonder de vicepresident verschijnen, ondanks het verzoek van de commissie dit wél 
te doen. Daarnaast stonden de heren en dame niet onder eed. Tijdens een andere persconferentie 
van de President was de volgende dialoog te horen;  
 
Journalist: “Mr. President, why are you and the vice-President assisting on appearing together before 
the 9/11 Commission?”  
Bush: “Because that Commission, the 9/11 Commission, wants to ask us questions, that’s why we are 
meeting, and I look forward to meeting them and answering those questions.” 
Journalist: (nogmaals) “Why are you appearing together instead of separately, which was their 
request?” 
Bush: “Because it’s a good chance for both of us to answer questions that the 9/11 Commission is 
,um, looking forward to asking us, and I am looking forward to answering them. Let’s see..”  
(wendt zich tot een andere journalist).  
 
Op 29 April 2004 heeft Bush zijn verhoor achter de rug en verteld aan de aanwezige pers:  
Bush: “They had a lot of good questions. And this... I’m glad I did it, I’m glad I took the time.” 
Journalist: “What topic wanted the commissioners spend most of their time on?” 
Bush: “..um, eh, I really.. It’s probably best that I not go into the details of the conversation.”  
 
Wat Bush en Cheney de Commission verteld hebben en hoeveel er daadwerkelijk besproken is, zullen 
we waarschijnlijk nooit weten. De verklaringen waren niet onder eed, zijn geheim en “gekeurd” 
voordat ze opgenomen werden in het rapport.  
Tot op de dag van vandaag heeft noch de Commission noch de regering antwoorden gegeven op 
meer dan vierhonderd (!) significante vragen van onafhankelijke onderzoekscommissies en 
wetenschappelijke platformen.  
 
Op de achterflap van het rapport is te lezen;  
“This independent, bipartisan panel was directed to examine the facts and circumstances surrounding 
the September 11 attacks…”  
De Commission is echter nooit “onafhankelijk” geweest en dit was ook nooit de intentie, anders dan 
“politiek onafhankelijk;” het was immers uit een gelijk aantal Democraten en Republikeinen 
samengesteld. Ook presenteerd het overduidelijk niet noodzakelijk de “feiten.” In plaats daarvan 
produceert het genoeg argumenten om een ingewikkeld maar afgerond plot te presenteren. 
Verwarrende en gevoelige informatie wordt achterwege gelaten maar het laat geen twijfels bij de 
daders, de oorzaken van het falen van de veiligheid, en wat nu te doen. Het is een lofzang op de 
Amerikaanse superieuriteit en schetst een weinig subtiel beeld van de badguys.  
De 9/11 Commission presenteerd een doordacht, uiterst subjectief verhaal dat voor “het volk” 
geschreven is, opdat het zo herinnert zal worden.  
Het presenteerd niet noodzakelijkerwijs “de waarheid.”   
 
“The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, 
economic and/or military consequences of the lie.  It thus becomes vitally important for the State 
to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by 
extension, the truth is the greatest enemy of the State.” 
 Joseph Goebbels, Duitse Minister van Propaganda 1933-1945 
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De Gevolgen  
 

“We didn’t find any of those stories about people with foreknowledge of the attack was 
true.”68

 
 
Het dodental direct ten gevolge van de aanslagen van die dag wordt geschat op 2972, het aantal 
vermissingen op 24. Maar de uiteindelijke gevolgen van de aanslagen zijn onmetelijk en spreiden zich 
uit tot alle uithoeken van de wereld.  
Het jaar na de aanslagen werden zeker 765 mensen gearresteerd en vastgehouden op verdenkingen 
van medeplichtigheid, waarvan velen gemarteld werden. Dat aantal is de jaren daarop alleen maar 
vergroot.  Volgens Dagblad De Pers zijn door de war on terror meer dan zeven miljoen mensen 
vluchteling geworden, zijn zeker 225.000 mensen gedood en raakten er zo’n 50.000 gewond.69  
De gebeurtenis heeft een aantal revolutionaire gevolgen gehad op de wereldpolitiek.  
Uiteraard zijn er ook personen en instanties geweest die louter geprofiteerd hebben.  
Er zijn terechte vermoedens dat de aanslagen voor sommigen, anders dan de directe daders, zelfs 
gunstig en geanticipeerd waren.  
Amerika-deskundige Willem Post;  
“Als elf, twaalf inlichtingendiensten uitdrukkelijk waarschuwen voor de aanval die er komt, als 
Condoleezza Rice een rapport op tafel krijgt waarin staat ‘bin Laden is vast van plan Amerika aan te 
vallen,’ als je dat soort waarschuwingen in de wind slaat, dan moeten sommige mensen daar belang 
bij hebben gehad. Dat zijn teveel toevalligheden bij elkaar.”70   
 
“Kort voor 11 september *2001+ werd er op de Amerikaanse beurzen bijzonder heftig gespeculeerd. 
Sommige speculanten zouden na 11 september steenrijk zijn. Wisten zij iets? Waren ze getipt? 
Hadden ze banden met de terroristen?”71 
 
Vooral op de aandelen van American Airlines en United Airlines werden buitengewoon veel 
zogenaamde put-options geplaatst, dit betekend dat men speculeerde dat de aandelen heftig zouden 
kelderen. Dit was zo opvallend dat men concludeerde dat er sprake van voorkennis geweest moet 
zijn en er werd geroepen om een onderzoek. De toenmalige president van de Deutsche Bundesbank 
Ernst Welteke heeft vastgesteld dat er gehandeld is met voorkennis, vooral met aandelen in beide 
vliegtuigmaatschappijen en bedrijven die in het WTC-complex gevestigd waren.  
“De put-opties van de UA [United Airlines] liepen via de Alex. Brown-unit van de Deutsche Bank. (…) 
Dat is bevestigd.”72  
Het voormalig hoofd van de Alex. Brown-unit, Alvin Bernard Crongard, werd op 16 maart 2001 
executive director voor de CIA en was een van de personen die op 11 september zeer rijk is 
geworden. Er is verder weinig informatie bekend over de put-options, het enige officiële onderzoek 
hiernaar is geheim.  
In de maanden na 11 september krijgt het Duitse bedrijf Convar de opdracht om de harde schijven, 
die gevonden zijn in het puin, te redden. Convar ontdekt dat in de ochtend van 11 september, kort 
voor de aanslagen, zo’n 100 miljoen dollar is weggesluisd en publiceert haar resultaten in een 
persbericht. Hierna neemt de FBI en de Securities and Exchange Commission het onderzoek over, die 
vervolgens beweren dat de eerdere resultaten onjuist zijn. Het originele rapport is nog steeds te 
lezen op de website van Convar. De 9/11 Commission heeft het FBI rapport overgenomen en spreekt 
de beschuldigingen dus ook tegen.   

Larry Silverstein, de eigenaar van Silverstein Properties en het WTC-complex, die zich eerder al niet 
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erg populair had gemaakt, heeft uiteindelijk ook weten te profiteren van de situatie.  

Silverstein tekende voor een 99-jarig lease overeenkomst van het complex in de Lente van 2001.  
Het verouderde complex was destijds een financiële last geworden en was geen lange levensduur 
meer toegeschreven. Tijdens de zomer van dat jaar hernieuwde Silverstein de verzekering en breidde 
deze uit, wat hem onder andere mogelijk maakte het complex te herbouwen mocht deze ooit 
gesloopt of vernietigd worden. De verzekering tegen terroristische aanvallen werd verhoogd naar 
3,55 miljard dollar.  
Na de aanslagen stapte Silverstein naar de rechter en klaagde zijn verzekeraars aan omdat de 
aanslagen volgens hem twee verschillende incidenten waren, waardoor hij volgens hem recht had op 
een dubbele uitkering van verzekeringsgeld. Na een lange rechtsgang kreeg Silverstein Properties 
uiteindelijk 4.600.000.000 dollar uitgekeerd.  
 
De aanslagen hebben in Amerika tot een gehele hervorming van het buitenlandbeleid en Defensie 
geleid, het heeft als reden gedient voor vele radicale (eerdere) voorstellen zoals de USA Patriot Act 
en de Homeland Security Act. Veel van de nieuwe mogelijkheden van de autoriteiten worden gezien 
als een hevige inbreuk op de privacy.  
Daarnaast heeft (vooral) Amerika veel meer autoriteit en aanhang gekregen in de oorlog in de 
oliestaten Irak en Afghanistan en “legitimeerde” het omstreden buitenlandse gevangenissen als Abu 
Graib in Irak en Guantanamo Bay in Cuba.  
De CIA heeft vervolgens ook de autoriteit opgeëist in landen over de hele wereld, inclusief Nederland 
en andere West-Europese landen, om verdachte personen zonder voorgaand proces te arresteren en 
in een van de geheime gevangenissen te zetten.  
Nog steeds worden de aanslagen gebruikt als argument voor bijvoorbeeld strengere controles op 
vliegvelden en op straat, voor vingerafdrukregistratie, preventief fouilleren, bodyscanners en 
cameraregistratie.   
De oorlog tegen het terrorisme eist steeds meer slachtoffers op steeds meer manieren,  
steeds meer,  
totdat de angst geen grip meer heeft en het volk bedaart.  

[sinds 9/11 mag de Nederlandse overheid-] “ieder telefoongesprek afluisteren, persoonlijke e-mails 
inzien, iedereen overal en altijd om een geldig identiteitsbewijs vragen, iedereen preventief fouilleren, 
met camera’s observeren en alle gegevens opvragen die van een persoon bekend zijn, overal waar hij 
of zij (ooit) geregistreerd is.”73  
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“From early childhood, we are taught that this is the magic number we can call in the 
event of an emergency.  The planners of 9/11 took advantage of this fact, deliberately 
enshrining their false-flag attack with a number that evokes our desperate, childlike need 
for the government to be the daddy who comes racing to help us in an emergency…”  
Kevin James Barrett, 2006  
 
Operation Northwoods 
 
“Operation Northwoods is een samenzweringsplan uit 1962 van de Amerikaanse overheid tot 
terroristische operaties onder valse vlag. Het plan voorzag in het doden van onschuldige mensen en 
het plegen van terroristische acties in Amerikaanse steden door de CIA of andere Amerikaanse 
overheidsdiensten om hiermee publieke steun te vergaren voor een oorlog tegen het door Fidel 
Castro geleide Cuba. Eén van de plannen was het “ontwikkelen van een Cubaanse terroristische 
terreurcampagne in de grootstedelijke agglomeratie van Miami, andere steden in de 
staat Florida maar ook in Washington D.C.” De plannen voorzagen in het plegen 
van vliegtuigkapingen, bomaanslagen en het gebruik van vals bewijsmateriaal waarmee de schuld 
van de terroristische aanslagen op betrokkenheid van buitenlandse mogendheden wees.”74 

In september 2000 verschijnt het rapport “Rebuilding Americas Defenses” van het Project for a New 

American Century (PNAC), een denktank waarvan o.a. Dick Cheney, Jeb Bush en Donald Rumsfeld lid 

zijn. PNAC houdt zich ondermeer bezig met het vernieuwen van defensiestrategiën.  

In het rapport is het volgende te lezen;  

(the US should)..“pre-emptively attack other countries not of immanent danger to the U.S., 

abrogating agreed-upon treaties when they conflict with U.S. goals, installing U.S.-friendly 

governments to do America’s will, using tactical nuclear weapons, simultaneously conducting 

“multiple-theatre wars”, and controlling space and cyberspace for military purposes.”  

(…)The process of transformation [of defences], even if it brings revolutionary change, is likely to be 

a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.”  
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“Why of course the people don’t want war.  Why should some poor slob on a farm want to 
risk his life in a war when the best he can get out of it is to come back to his farm in one 
piece?  Naturally the common people don’t want war, neither in Russia, nor in England, nor 
for that matter in Germany.  That is understood.  But after all, it is the leaders of the 
country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people 
along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist 
dictatorship….  Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the 
leaders.  That is easy.  All you have to do is tell them they are being attacked, and 
denounce the peacemakers for lack of patriotism and exposing the country to danger.  It 
works the same in any country.” 
Hermann Goering  
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