“... Als een monumentale leugen vaak genoeg herhaald wordt, dan zal men deze uiteindelijk
ook gaan geloven. De leugen kan alleen gehandhaafd worden zolang de staat de mensen kan
afschermen van de politieke, economische en / of militaire consequenties van de leugen. Het
is daarom van het hoogste belang voor de staat om al haar bevoegdheden in te zetten om
afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en
dus in het verlengde daarvan is de waarheid is de grootste vijand van de staat ”
- Joseph Goebbels, Rijksminister van Propaganda in Nazi Duitsland van 1933 tot 1945.

"... De maatschappij berust uiteindelijk op de overtuiging dat Big Brother almachtig is en dat
de Partij onfeilbaar is. Maar omdat in werkelijkheid Big Brother niet almachtig is en de Partij
niet onfeilbaar, is er de behoefte aan voortdurende en van moment tot moment flexibele
afhandeling van de feiten. Het sleutelwoord hier is "zwartwit". Zoals zoveel Newspeak
woorden heeft dit woord twee onderling tegenstrijdige betekenissen. Toegepast op een
tegenstander betekent dit de gewoonte van schaamteloos te beweren dat zwart wit is, in
tegenspraak met de naakte feiten. Toegepast op een Partijlid betekent dit een loyale
bereidheid om te zeggen dat zwart wit is als de Partij daarom vraagt. Maar het betekent ook
het vermogen om echt te geloven dat zwart wit is of zelfs om te weten dat zwart wit is, en te
vergeten dat men ooit het tegendeel heeft geloofd. Dit vereist een voortdurende verandering
van het verleden, mogelijk gemaakt door een denksysteem dat de rest omvat, en die bekend
is als Newspeak "doublethink". De wijziging van het verleden is noodzakelijk om twee
redenen, waarvan één ondergeschikt, zogezegd als voorzorgsmaatregel....”
- George Orwell, "1984".

"... We moeten de waarheid spreken over terreur. Laten we nooit schandalige complottheorieën over
de aanslagen van 11 september tolereren. Kwaadaardige leugens die proberen de schuld weg te
schuiven van de terroristen zelf, weg van de schuldigen ... "
- Opmerkingen van president GW Bush aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
het VN-hoofdkwartier in New York, 10 november 2001 09:38 EST

Ja. Geheel mee eens! Laten we dat doen, meneer Bush. Laten we meteen ophouden met het
tolereren van die schandalig samenzweringstheorieën...

Laten we beginnen met de meest schandalige van alle 9/11 samenzweringstheorieën, met degene
die stelt dat vliegtuigbrandstof ("kerosine") instaat zou zijn om enorme hoeveelheden
constructiestaal plotseling te kunnen "versmelten" tot pluizig microscopisch stof en dat de plaats van
zulke vreemde gebeurtenissen "ground zero" genoemd wordt...

1

11 September, De Derde Waarheid.
Oorspronkelijk gepubliceerd in het Duits door NEXUS Magazine, oktober-november 2010:
http://www.nexus-magazin.de/ausgaben/nexus-magazin-31-oktober-november-2010
pagina's 2, 32 tot 49

Deze Nederlandse vertaling van het artikel is gepubliceerd met de toestemming van de NEXUS
editors en die van de auteur - Dimitri A. Khalezov.

Verklaring betreffende het auteursrecht:
Iedereen mag dit artikel vrij opnieuw publiceren in elke taal, behalve in het Duits, op voorwaarde
dat geen enkele betekenis van het artikel op enigerlei wijze wordt gewijzigd, en op voorwaarde dat
de oorspronkelijke bron van de informatie, de naam van de auteur, en het NEXUS magazine
worden vermeld, als ook alle bijkomende links aan het einde van het artikel. Her-publicatie in het
Duits is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar pas aan het begin van december, 2010.
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De derde waarheid over 11 september
Het officiële verhaal van 11 september is een verzameling van leugens en dit lijkt een bewezen feit
voor de alternatieve gemeenschap. Wat is er nu echt gebeurd? Een nieuwe serie van onthullingen
van een voormalig lid van de Russische nucleaire inlichtingendienst schokt zelfs degenen die
meenden een duidelijk beeld te hebben van wat er achter de schermen was gebeurd.
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Dimitri Khalezov
Hoe zijn de WTC gebouwen ingestort? De analyse van een nucleair
deskundige leidt ons tot een schokkende conclusie.
Terwijl het gewone volk toezag hoe twee vliegtuigen de Twin Towers van het World Trade Center in
New York doorboorden en hoe de Twin Towers vervolgens in enorme stofwolken ineenstorten,
waren zij te veel geschokt door de gebeurtenissen om deze te kunnen onderwerpen aan een
kritische blik. Sindsdien is die eigenaardige gedachte ingebed in de hoofden van mensen: dat holle
aluminium vliegtuigen naar verluidt in hun geheel kunnen binnendringen in dikke stalen gebouwen,
en dat vliegtuigbrandstof (kerosine) naar verluidt deze stalen gebouwen kan doen "versmelten" tot
een zachte microscopisch stof ...
Vroeg of laat moeten deze absurde begrippen worden weggegooid. Het instorten van de Twin
Towers had absoluut niets te maken met vliegtuigen of met een brand die zou zijn veroorzaakt door
die "vliegtuigen". Dit is een overduidelijk feit voor miljoenen Amerikanen die ontevreden zijn met de
officiële interpretatie van de vernietiging van het World Trade Center al tenminste de laatste 8 jaar.
Toen de eerste schok veroorzaakt door de 9/11 gebeurtenissen was verdwenen, begonnen veel
mensen te beseffen dat er gewoon teveel inconsistenties zitten in de officiële verhaallijn van deze
gebeurtenissen.
Het eerste dat de aandacht trok was dat de volgorde waarin de Twin Towers instorten niet dezelfde
was als de volgorde waarin ze werden getroffen door de vliegtuigen. De zuidelijke toren werd
geraakt door het tweede vliegtuig en stortte als eerst in, en de noordelijke toren werd als eerste
geraakt en stortte als tweede in. Dit betekent dat het ”vuur” 1 uur en 42 minuten nodig had om de
eerste toren te doen instorten en slechts 56 minuten voor de tweede toren. Gezien het feit dat het
vuur in beide torens werd veroorzaakt door ongeveer dezelfde hoeveelheden kerosine en gezien het
feit dat de torens tweelingen waren (dwz absoluut identiek in hun constructie en sterkte), was dat
de eerste duidelijke indicatie dat het instorten niets te maken had met de kerosine branden. De
volgende gewaarwording kwam toen de 9/11 onderzoekers zich begonnen te realizeren dat het
World Trade Center gebouw #7 (een enorm sterke en moderne metalen frame constructie 47
verdiepingen tellende wolkenkrabber) ook instortte op soortgelijke wijze in de late namiddag van
dezelfde dag, maar echter zonder geraakt te zijn door een vliegtuig. Aangezien de ineenstorting van
de Twin Towers officieel toegeschreven werd aan de kerosine van de "vliegtuigen", werd daarmee de
soortgelijke ineenstorting van WTC-7 als zodanig onverklaarbare. De 9/11 commissie met het
officiele 9/11 rapport gaf er dan ook de voorkeur aan om de instorting van WTC-7 niet te vermelden,
alsof het instorten van een 47-verdiepingen hoge moderne wolkenkrabber niet het vermelden waard
zou zijn. Het vergelijken van deze drie gebeurtenissen en de vele onregelmatigheden rond de
instortingen brachten de eerste 9/11 onderzoekers tot het besef dat ze werden bedrogen door de
autoriteiten en dat de vernietiging van het World Trade Center niets met kerosine noch met de
"vliegtuigen" te maken had, omdat de vliegtuigen niet werkelijk nodig zijn. Alleen al door het
plotseling geheel instorten van WTC gebouw 7 op het einde van de middag op 11 september 2001
bleek dat de “terroristische” vliegtuigen geheel overbodig waren en dat ineenstorting van het World
Trade Center zowieso kon plaatsvinden met of zonder "vliegtuigen". Iemand vond het gewoon nodig
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dat het World Trade Center zou instorten en dat is waarom het instortte. Vanaf dit moment was de
zogenaamde "9/11 Truth Movement" begonnen.
Men begon nu de Amerikaanse regering te beschuldigen van de opzettelijke sloop van het World
Trade Center in een industrieel proces dat bekend staat als "controlled demolition". Meer en meer
Amerikanen begonnen hun eigen regering te beschuldigen als hoofdverdachte achter de 9/11
aanslagen en uiteindelijk gaf meer dan 65% van de Amerikaanse bevolking uiting aan hun ongeloof in
de officiële verklaring van de 9/11 aanslagen en van de instorting van het World Trade Center. In
feite zou iedereen die met voldoende aandacht naar de de hedendaagse 9/11 beelden kijkt zich de
volgende video beelden moeten kunnen herrinneren waarbij de "derde explosie" werd genoemd:

Video - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=7oZ1h8mYwbw
Hier is het dan. Het opruiende videomateriaal op CNN waar tekst werd getoond over een "derde
explosie", die de zuidelijke toren van het World Trade Center als eerste "verbrijzeld" en vervolgens
doet “ineenstorten”. De noordelijke toren (die met een antenne) is nog niet ingestort op dat
moment. Deze zou later instorten vanwege de "vierde explosie", maar CNN zou tegen die tijd een
ernstige berisping ontvangen van de zogenaamde "good guys" en zou nooit meer reppen van zulke
opruiende woorden als "explosies". De Twin Towers van het World Trade Center werden
"vernietigd door kerosine" verklaard, terwijl WTC- 7 (dat niet werd geraakt door een vliegtuig van
de zogenaamde "terroristen") "vernietigd door dieselolie" werd verklaard. (Inderdaad was er een
voorraad dieselolie aanwezig onder WTC-7 voor noodstroom generatoren.)
En begrijpelijkerwijs, de meesten die het niet eens waren met de officiële "kerosine" theorie
beschuldigden de Amerikaanse regering van het opzettelijk slopen van het World Trade Center.
Echter men heeft niet veel kennis over sloopprocessen in het algemeen en van de werkelijke bouw
van het World Trade Center in het bijzonder. Dat is de reden waarom er een aantal
'samenzweringstheorieën' ontstonden die varieerden van het gebruik van conventionele explosieven
tot het gebruik van zogenaamd "nano-thermiet" (een tot nu toe onbekende substantie) die zou zijn
"gebruikt als coating" over alle metalen delen van de Twin Tower’s dragende structuren. Er zijn zelfs
nog meer bizarre complot theorieën die het instorten van de Twin Tower’s wijten aan de inzet van
"high-tech wapens", zoals bijvoorbeeld laserstralen afgevuurd vanuit satalieten in de ruimte.
Natuurlijk kunnen geen van deze samenzweringstheoretici het met elkaar eens worden en besteden
zij hun tijd niet alleen aan het beschuldigen van de Amerikaanse regering van het zijn naar verluidt de
belangrijkste boosdoener achter 9/11, maar ook beschuldigen zij elkaar van "het vertroebeling van
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de waarheid". Het probleem van al deze samenzweringstheoretici in het algemeen echter is dat ze
niet weten wat er echt gebeurd is met het World Trade Center. En belangrijker nog, ze weten niet
waarom het zo is gebeurd.
De auteur van dit artikel zal proberen zijn lezers iets anders aan te bieden. In plaats van het
presenteren van alweer een nieuwe "samenzweringstheorie" zal hij een expert opinie geven in
aanvulling op zijn getuigenis als ooggetuige, tezamen met zijn ervaring en deskundigheid opgedaan
tijdens zijn vroegere positie in de Sovjet-leger. Als gevolg van deze aanpak, krijgt de lezer hopelijk
een veel betere verklaring met betrekking tot de WTC sloop, dan bijvoorbeeld te vinden zou zijn op
alle gespecialiseerde internet forums die over de 9/11 samenzwering gaan.

Ground Zero en ground zero.
Om te beginnen wil ik iedereen eraan herinneren dat de plek van het voormalige World Trade Center
in New York "Ground Zero" genoemd wordt in het Engels. Velen lijken niet te beseffen wat "ground
zero" eigenlijk betekent en hoe belangrijk het bewijs is dat dat vertegenwoordigt. Velen vatten
"Ground Zero" op als een eigennaam, zoals de naam van een stad of een schip. Echter, weinigen
herinneren zich vandaag de dag dat de eigenaardige naam "ground zero" veel te snel werd
toegewezen aan de plek van het voormalige WTC om een "eigennaam" te kunnen zijn. Vrijwel direct
na de ineenstorting van de Twin Tower’s (een paar uur voor de ineenstorting van de WTC-7), dat wil
zeggen tegen de middag op 11 september 2001, begonnen bijna alle ambtenaren en zelfs sommige
verslaggevers naar het gebied te verwijzen als "ground zero ". Alle nieuwsberichten die de volgende
dag gedrukt werden verwezen naar de plek van het voormalige WTC als "ground zero" en deze
eigenaardige woorden werden toen nog met kleine letters gespeld. Het gebruik van 'ground zero' in
relatie tot het voormalige WTC gebied bleef gangbaar gedurende 12 september 2001, en sommige
persbureaus zetten dit zelfs tot en met 13 september 2001 voort. Maar plots alsof iemand zich
ineens een fout realiseert wordt de status van deze vreemde benaming verhoogd tot "Ground Zero"
met hoofdletters en als zodanig wordt het een eigennaam. Maar hoe zit het met "ground zero" met
kleine letters, nog niet in de toestand van een eigennaam?
Waarom zou de WTC plek vrijwel direct na de ínstorting op 11 september met zulke eigenaardige
woorden benoemd worden? Was het een vergissing veroorzaakt door de verwarring temidden van
de ongekende 9/11 gebeurtenissen? Ik kan hier inderdaad met “Ja” op antwoorden. Het was zeker
een vergissing veroorzaakt door de algemene verwarring. Het was echter niet een fout in de zin dat
de verkeerde naam is geselecteerd om de WTC plek te benoemen, gewoon omdat het te vroeg was
op dat moment om te achterhalen wat de juiste naam is. In feite hadden de specialisten van de
civiele bescherming volkomen gelijk toen zij het gebied met "ground zero" betitelden. Er is absoluut
geen fout in een dergelijke benaming! Het was inderdaad "ground zero" zoals de civiele bescherming
het opvatten. Maar het was absoluut een vergissing dat deze eigenaardige woorden "ground zero"
per ongeluk werden gelekt naar journalisten en via hen vervolgens aan het grote publiek. Daarna was
het gewoon te laat om van deze vreemde aanduiding van de civiele bescherming af te komen en de
wanhopige Amerikaanse functionarissen hadden geen andere keuze achteraf dan "hoofdletters" te
gebruiken om deze opruiende woorden om te zetten in een eigennaam.
Om te beginnen zou ik hier graag een verklaring met betrekking op een van de 9/11 helden willen
citeren, Detective John Walcott, een "Ground Zero" reddingswerker, die een aanzienlijke
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hoeveelheid tijd heeft doorgebracht op het WTC terrein met het opruimen van puin van het World
Trade Center. Hij bracht er genoeg tijd door om een vreemde ziekte te ontwikkelen: acute myeloïde
leukemie in de terminale vorm. Slechts twee pargrafen van het beangstigende artikel "Death by
Dust”1 zijn nodig om ons al die "onverklaarbare" vreemde dingen te openbaren, die de lezer nodig
heeft om het belangrijkste punt van dit artikel te begrijpen, zowel over stof als over straling:
"... Omdat Walcott een detective was, bracht hij zijn vijf maanden durende opdracht niet alleen op
Ground Zero door, maar ook op Fresh Kills. Zo veel als hij zich verslikte in de Lower Manhattan
lucht, vreesde hij de Staten Island stortplaats. Walcott wist dat in principe alles in en met de torens
omlaag was gekomen, bureaus, verlichting, computers. Maar afgezien van af en toe een stalen
balk, bestond het afval dat hij zeefde slechts uit kleine korrels van stof, geen meubels, geen
lampen, niet eens een computer muis of telefoon.
Soms schuilden de rechercheurs in een houten schuurtje, in een poging om weg te komen van wat
Walcott noemde "al die ongelooflijk slechte lucht." Op een dag zat hij in het schuurtje met zijn
collega’s repen te eten en frisdrank te drinken, toen er enkele FBI-agenten aankwamen. Ze waren
volledig gekleed in haz-mat pakken, compleet met hoofdmaskers, die zij verder hadden verzegeld
met tape om de giftige dampen af te weren. Door het contrast tussen de volledig beschermde FBIagenten en de New York politie met slechts ademhalings maskers, ging er zoals Walcott het
opvatte een gedachte door zijn hoofd: Wat is er mis met dit plaatje?2 ... "
Helaas meneer Walcot, er is iets mis, ernstig mis met dat plaatje...
Die FBI-agenten, die zich niet schaamden om volledige haz-mat pakken te dragen nog extra
afgetaped bovendien in het zicht van de onbeschermde "gewone man", kenden de waarheid.
Daarom lijden zij nu niet aan leukemie of andere vormen van terminale kanker. De FBI-agenten
zullen lang en naar tevredenheid kunnen blijven leven, niet tegenstaande het korte bezoek aan
"Ground Zero" ...
Als men alleen een hedendaags woordenboek zou openen om te kijken naar de werkelijke betekenis
van deze eigenaardige benaming, zou men onmiddellijk begrijpen wat er mis was met "Ground Zero":

Alle mogelijke betekenissen van 'ground zero' vastgelegd in The New International Webster's
Comprehensive Dictionary of the English Language (Deluxe Encyclopedic Edition 1999, ISBN 1888777796), pagina 559.
Hierbij moet worden vermeld dat de heer John Walcott uiteindelijk erin slaagde om te overleven, in
1

Het complete verhaal waar ik uit citeer is hier te vinden:
http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
2
Ibid., S.5
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tegenstelling tot veel van zijn collega’s die eveneens werkten op "Ground Zero" en die minder geluk
hadden... Op 17 december 2007 werd het kort vermeld op een aantal Internet nieuws sites3 dat John
Walcott eindelijk (een zeer pijnlijke) operatie had ondergaan, een beenmerg transplantatie. Van nu
af aan kon hij blijven leven (met behulp van speciale immuno-depressiva die zijn
transplantaatafstoting zouden moeten voorkomen, en zonder zijn huis ooit nog te verlaten te wijten
aan het feit dat zijn immuunsysteem niet meer bestaat en elke vorm van infectie gemakkelijk fataal
kan zijn).
Voor diegenen die niet goed weten wat "beenmerg transplantatie" betekent, ben ik verplicht om dit
verder uit te leggen. Beenmerg transplantatie is nodig bij patiënten die lijden aan een zware doses
van penetrerende of residuele ioniserende straling (of beide) en wiens beenmerg (dat
verantwoordelijk is voor bloed regeneratie) volledig is gedood door deze zware doses. Het is een
eigenaardige eigenschap van straling. Het valt altijd op dat beenmergcellen het zwaarst getroffen
worden in vergelijking met andere cellen van het menselijk lichaam. Dat is de reden waarom de
meerderheid van slachtoffers van straling lijden aan leukemie. Hoe zwaarder de stralingsdosis was,
des te meer hun beenmerg werd gedood en des te zwaarder is hun leukemie. John Walcott leed
blijkbaar aan de zwaarst mogelijke vorm voordat hij zijn beenmergtransplantatie kreeg toegediend.
Daarvoor bleef hij in leven uitsluitend dankzij donorbloed, omdat zijn eigen bloed zich niet meer kon
regenereren.
Bovenop het doden of ernstig beschadigen van het beenmerg kan ioniserende straling, vooral
wanneer radioactieve stof of radioactieve damp opgenomen wordt in het lichaam, leiden tot
verschillende soorten kanker die elk deel van het lichaam van de mens, of zelfs een aantal
onderdelen tegelijkertijd beïnvloeden. Het is echter vrij gemakkelijk voor oneerlijke artsen en
gezondheidsambtenaren om een aantal aannemelijke "verklaringen" met betrekking tot deze
vormen van kanker te geven. Ze kunnen beweren dat het te wijten is aan "asbest", "giftige dampen",
"giftige stofdeeltjes", etc. Maar als het gaat om beenmerg schade worden deze bedriegers betrapt.
Beenmerg schade kan alleen worden veroorzaakt door ioniserende straling.
Dat is exact waarom die FBI-agenten volledige "haz-mat" pakken droegen compleet met hoofd
maskers zelfs verder dichtgemaakt met tape om "de rook af te weren" tijdens hun bezoek aan
"Ground Zero". Ze wilden niet het risico lopen op leukemie, noch op een van de andere mogelijke
kankervormen, dus hadden zij hun afgedichte hoofdmaskers niet op om "de dampen af te weren ",
zoals John Walcott geloofde. Ze deden het om de radioactive stofdeeltjes in de lucht te weren en
vooral de radioactieve dampen, die zij niet wilden inademen, noch wilden innemen.

3

Het complete verhaal over John Walcott, die een beenmerg transplantatie onderging is hier gepubliceerd:
http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11157.htm en
nog een ander schokkend verhaal is hier gepubliceerd: http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
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Vrijwilligers op "ground zero" te midden van Twin Tower’s puin en temidden van radioactieve
dampen die opstijgen van onder het puin. De foto is gemaakt ongeveer vijf weken na de
gebeurtenissen.
Ja, ik denk dat sommige lezers gewoon te geschokt zullen zijn door deze bijzondere verklaring en
misschien de neiging hebben om me niet te geloven en te denken dat ik alleen speculeer op basis van
onzekerheden. Echter, het bovengenoemde verhaal van John Walcott en de FBI-agenten die haz-mat
pakken dragen op "ground zero" heeft niets persoonlijk met mij te maken. Het is gewoon een feit,
onafhankelijk van de auteur van dit artikel. Zo onafhankelijk als maar mogelijk is, de werkelijke
juridische definitie van "ground zero", die voor 9/11 gebruikt werd is als volgt:

"ground’ ze'ro " - het punt op het oppervlak van de aarde waar een atoombom of waterstofbom
explodeert of direct eronder of direct erboven.
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language(Edition 1989, gedrukt in
1994, ISBN 0-517-11888-2).
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"ground zero" - punt op de grond direct onder de explosie van een kernwapen.
Dictionary of Military Terms (Peter Collins Publishing 1999, ISBN 1-901659-24-0).

"Ground ze-ro" /,. '.. / n. [U] de plaats waar een NUCLEAIRE bom ontploft, waar de meest ernstige
schade gebeurt
Longman Advanced American Dictionary (nieuw, voor het eerst gepubliceerd 2000, ISBN 0 582
31732 0).

"ground zero" zelfstandig naamwoord 1 [C meestal enkelvoud] de exacte plaats waar een
nucleaire bom ontploft: De explosie werd zo ver als 48 km van ground zero gevoeld. 2 [U] de
plaats van het voormalige World Trade Center in New York City, dat werd verwoest in een
aanval op 11 september, 2001.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 2nd Edition. (2nd Edition 2006, ISBN-13
978-0-521-60499-4 - dit is een post 9/11 editie, op grote schaal beschikbaar).
De bovenstaande definities zijn de complete en onverkorte definities van "ground zero". Het was de
enige definieerbare en juiste definitie van zijn betekenis... Als u uw ogen niet kunt geloven en liever
naar de dichtstbijzijnde boekhandel loopt om wat Engelse woordenboeken te kopen, wees niet
gehaast. Bij de boekhandel aangekomen zal de verrassing nog groter worden, want het is niet meer
mogelijk om een woordenboek met de zuivere oude definitie van deze eigenaardige term te vinden.
De woordenboeken afgedrukt voor 9/11, zoals hierboven vermeld, bevatten de enige ware
betekenis van de "ground zero" term en werden al lange tijd geleden verwijderd uit de boekenkasten
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en vervangen door een aantal nieuwere. Helaas, de Engels taal was ook een slachtoffers van de 9/11
misdaden ...
De foto’s uit woordenboeken hieronder staan niet in de originele NEXUS magazine versie van dit
artikel, maar ik besloot om ze toe te voegen aan deze internet-versie omdat ze erg illustratief zijn.
Deze foto's vergelijken verwante woordenboeken van dezelfde uitgevers gedrukt voor en na de
naam "ground zero" per ongeluk toegekend wordt aan de plaats van de nucleaire sloop van het
World Trade Center:
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“Encarta” Dictionary by Microsoft – 1999 en 2001 edities.

1999:
De plaats aan het oppervlak van land of water die exact de plaats is van detonatie van een
nucleair wapen, of het punt onmiddlijk erboven of eronder.

2001:
1. De plaats aan het oppervlak van land of water die exact de plaats is van detonatie van een
nucleair wapen, of het punt onmiddlijk erboven of eronder.
2. Het focuspunt of het centrum van activiteiten van een bepaalde gebeurtenis. Het door oorlog
verscheurde land was “ground zero” voor een internationaal terroristisch netwerk.

12

Chambers Dictionary – 1998 en 2006 edities.

1998:
Het punt op de aarde direct onder de explosie van een nucleair wapen in de lucht.

2006:
1. Het punt op de aarde direct onder de explosie van een nucleair wapen in de lucht.
2. Een compleet nieuw begin (fig.)
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Macquarie Dictionary (of the Australian English) – 2001 en 2005 edities.

2001:
De plaats op het aardoppervlak direct onder de plaats waar een nucleair wapen explodeert,
of het centrum van de krater als het wapen op de grond geexplodeerd is.

2005:
1. De plaats op het aardoppervlak direct onder de plaats waar een nucleair wapen explodeert,
of het centrum van de krater als het wapen op de grond geexplodeerd is.
2. Het doel van een raket of bom.
3. Een uitgangspunt of basis: Toen ik opnieuw Italiaans ging leren moest ik terugkeren naar
“ground zero”.
4. Het gebied in New York City, USA, vernietigd door de terroristische aanslag op het World
Trade Center op 11 september 2001.
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Macmillan Dictionary van 1987 en Macmillan English Dictionary for Advanced Learners van
2003
(het tweede woordenboek van 2003 is kleiner in rang en bevat minder woorden en definities dan de

eerste van 1987, toch heeft "Ground Zero" hierin een veel "bredere" definitie).

1987:
De plaats aan het oppervlak van land of water dat het centrum is van de explosie van een
nucleaire bom of direct eronder of direct erboven.

2003:
1. De plaats waar veel mensen zijn gedood of waar veel schade is aangericht, in het bijzonder
door een nucleaire explosie.
2. Een plaats waar veranderingen snel of geweldadig plaats vinden.
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Random House Webster's Unabridged Dictionary van 1983 en Random House Webster's
Unabridged Dictionary van 2001, de beruchte September 11, 2001 editie”.

(het ISBN nummer voor het tweede woordenboek is 0-375-42566-7 en werd inderdaad gereserveerd
op die dag, de elfde dag van september 2001 en dus is de datum van 9/11 is de officiële datum van
de bekendmaking van dit beruchte woordenboek ...)

1983:
De plaats aan het oppervlak van land of water waar een atoombom of waterstofbom
explodeert of direct erboven of direct eronder.

2001:
1. De plaats aan het oppervlak van land of water waar een atoombom of waterstofbom
explodeert of direct erboven of direct eronder.
2. Informeel. Aan het begin of het meest elementaire niveau: Sommige van de studenten
beginnen vanaf “ground zero” [1945 50].
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Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language editie van 1994 en
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New Deluxe Edition
van 2001.

(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language is een kopie van Random
House Webster's Unabridged Dictionary. Dat is de reden waarom de twee sets van foto's hierboven
er identiek uitzien).

1994:
De plaats aan het oppervlak van land of water waar een atoombom of waterstofbom
explodeert of direct erboven of direct eronder.

2001: 2001:
1. De plaats aan het oppervlak van land of water waar een atoombom of waterstofbom
explodeert of direct erboven of direct eronder.
2. Informeel. Aan het begin of het meest elementaire niveau: Sommige van de studenten
beginnen vanaf “ground zero” [1945-50].
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Collins English Dictionary – 2001 en 2003 edities

2001:
De plaats aan het oppervlak van land of water van het centrum van een nucleaire explosie of
direct erboven of direct eronder.

2003:
1. De plaats aan het oppervlak van land of water van het centrum van een nucleaire explosie of
direct erboven of direct eronder.
2. Een plaats van grote verwoesting.
3. (soms met hoofdletters) De naam gegeven aan het verwoeste World Trade Center en de
ingestorte torens in New York na 11 september 2001.
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New Penguin English Dictionary – 2000 en 2003 edities.

2000:
De plaats aan het aardoppervlak waar het centrum van een nucleaire explosie is of direct
erboven of direct eronder.

2003:
1. De plaats aan het aardoppervlak waar het centrum van een nucleaire explosie is of direct
erboven of direct eronder.
2. (Meestal Ground Zero) Benoeming van de vernietigde gebouwen van het voormalige World
Trade Center in New York. Vernietigd in een terroristische aanslag op 11 september 2001.
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Longman Advanced American Dictionary – 2000 en 2007 edities.

2000:
De plaats waar een NUCLEAIRE bom explodeert, waar de meest ernstige schade optreedt.

2007:
1. The plaats waar een grote bom explodeert, waar de meeste schade optreedt.
2. Ground Zero. The plaats in New York City waar de World Trade Center gebouwen werden
vernietigd door TERRORISTEN op 11 september 2001.
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Merriam-Webster’s biggest dictionary - Third New International Dictionary of the English
Language Unabridged - 1986 en 2002 edities.

1986:
De plaats aan het oppervlak van land of water waar een atoombom ontploft of direct
erboven of direct eronder

2002:
1. Het centrum of oorsprong van snelle, intense of geweldadige activiteit of verandering.
2. Het prille begin.
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Merriam-Webster’s Dictionary van 1999 en Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary van 2001.

(het eerste woordenboek is nooit heruitgegeven, terwijl de tweede niet is gepubliceerd vóór de 9/11
gebeurtenissen, maar deze twee woordenboeken zijn ongeveer gelijk in hun status en gelijk als het
gaat om het aantal pagina's en het aantal van woorden en definities).

1999:
De plaats waar een nucleaire explosie plaats vindt of direct erboven of direct eronder.

2001:
1. De plaats aan het aardoppervlak waar een explosie plaats vindt.
2. Het centrale punt in een gebied waar snelle verandering of intense activiteit plaats vindt.
Ground zero in the strijd over immigratiewetgeving.
3. De begintoestand of het startpunt. We moeten opnieuw beginnen vanuit “ground zero”.

22

Wees niet verbaasd dat bijna alle nieuwe Engelse woordenboeken, afgedrukt na 9/11, zijn begonnen
de "ground zero" term te beschrijven met meer dan 1 beschrijving. Ten minste 3-5 nieuwe
betekenissen worden toegeschreven aan deze term, variërend van zogenaamde "grote verwoesting",
"grote wanorde" en "drukke werkzaamheden" tot zogenaamd "basisniveau" en "uitgangspunt".
Sommigen prefereren een andere benadering: de redactie van de Longman Dictionary of
Contemporary English, bijvoorbeeld definieert "ground zero" als een "plaats waar een grote bom
ontploft" zonder vermelding van dat zo'n "bom" veronderstelt wordt nucleair of thermo-nucleair van
aard te zijn. Bijna alle woordenboeken, hetzij groot of klein, begonnen deze extra definities op te
nemen. De term "ground zero", uiteraard vanwege een te grote specifiekheid, kwam voorafgaand
aan 9/11 alleen voor in hele grote Engelse woordenboeken, zoals Webster's Unabridged, Collins,
American Heritage en soortgelijke (en heeft daar slechts één enkele betekenis ). Het bestond niet in
kleinere woordenboeken, zoals die bestemd zijn voor studenten en voor gevorderden (de enige
uitzondering was de Longman Advanced American Dictionary, zie hierboven). Bijvoorbeeld, "ground
zero" was afwezig in Oxford Advanced Learner's Woordenboeken 4de, 5de en 6de edities,
gepubliceerd vóór 11 september, 2001. Zelfs de 4e speciale Oxford Encyclopedische versie (die was
ongeveer 50% groter dan de normale) bevatte geen "ground zero" definitie. Alleen de Advanced
Learner's Dictionary Oxford 7e editie, voor het eerst gepubliceerd in 2005, begon eindelijk met het
beschrijven van deze term.
Post-9/11 edities van het Macmillan Engels woordenboek voor gevorderden en de Longman
Dictionary of Contemporary English, allerlei nieuwe Merriam-Webster's woordenboeken, de
meerderheid van de nieuwe American Heritage woordenboeken, de nieuwe Collins Engels, de
Microsoft Encarta Dictionary, en vele andere nieuwe woordenboeken en encyclopedieën van na de
11 september affaire begonnen allemaal "ground zero" op te nemen en en te definiëren op een
manier die meer betekenissen had, om te proberen om de aandacht van hun lezers weg te leiden van
de voormalige nucleaire (en enige nucleaire) aard van deze term. Overigens, de redactie van het
woordenboek Cambridge Advanced Learner's moeten worden geprezen voor het niet bedriegen van
hun lezers: ze waren dapper genoeg om geen misleidende definitie van "ground zero" op te nemen
in hun post-9/11 woordenboek, in schrille tegenstelling tot alle andere woordenboeken redacties ten
dienste van de 9/11 bedriegers. Er werd gemeld dat er zelfs pogingen waren om te bewijzen dat al
lang voor 11 september 2001 "ground zero" zou zijn gebruikt om die locatie te beschrijven. Al deze
post-9/11 taalkundige inspanningen met betrekking tot de term "ground zero" zijn begrijpelijk
inderdaad. Die vreemde onthullende naam, overhaast toegekend door de specialisten van de civiele
bescherming, om het sloop terrein van het voormalige New York World Trade Center te benoemen,
was duidelijk te onthullend om in toekomstige edities van de woordenboeken te laten staan met
slechts de eerste echte nucleaire betekenis...
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WTC nucleaire sloop.
De auteur van dit artikel was een officier in de Sovjet-militaire eenheid 46179, ook wel bekend als de
"Special Control Service van de 12e hoofddirectoraat van het ministerie van Defensie van de SovjetUnie". De 12e Hoofddirectie zelf was een organisatie die in de Sovjet-Unie zorg droeg voor de opslag,
productiecontrole, technisch onderhoud etc. van het hele nucleaire arsenaal. De Special Control
Service was ook verantwoordelijk voor het opsporen van nucleaire explosies en tevens
verantwoordelijk voor de controle op de naleving van alle internationale verdragen met betrekking
tot de nucleaire proeven. Dit is vooral belangrijk vanwege het bestaan van het zogenaamde
"Vreedzame Nucleaire Explosies Verdrag" (“Peaceful Nuclear Explosions Treaty” ) van 1976 tussen de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika. In overeenstemming met dit verdrag, werden de
partijen verplicht elkaar te informeren over alle nucleaire explosies voor niet-militaire doeleinden.
Tijdens mijn militaire dienst in bovengenoemde organisatie aan het eind van de jaren '80, ben ik te
weten gekomen dat er een zogenaamde "noodgevallen nucleaire sloop voorziening" ingebouwd was
in de World Trade Center Twin Towers in New York. Deze nucleare sloop methode berust op een
grote thermo-nucleaire ladingen (ongeveer 150 kiloton TNT opbrengst elk) die ongeveer 50 meter
diep geplaatst werden onder de diepste ondergrondse kelders van elk van de torens. Ik vond het
vreemd toen en om eerlijk te zijn, het was bijna niet te geloven dat de Amerikaanse autoriteiten zo
gek zouden kunnen zijn om gebouwen in het midden van een druk bevolkte stad te willen slopen met
ondergrondse nucleaire explosies. Echter, zoals ik het begrepen had, was niemand van plan om het
World Trade Center daadwerkelijk te slopen op deze manier. Het was slechts een middel om een
bureaucratische probleem te voorkomen: zo'n vreselijke nucleaire sloop regeling moest worden
ingebouwd in de Twin Towers, niet om ze daadwerkelijk zo te gaan slopen, maar om de toestemming
om ze te bouwen te kunnen verkrijgen. Het probleem was dat de toenmalige bouwvoorschriften van
New York (evenals die van Chicago) het niet toelieten dat het Department of Buildings vergunning
verleent om een wolkenkrabber te bouwen, tenzij een bevredigend middel aanwezig was om het
gebouw te kunnen slopen in de toekomst , of voor in geval van nood. In de late zestiger jaren (toen
de Twin Towers voor het eerst werden voorgesteld) was deze vorm van stalen frame wolken
krabbers een totaal nieuw bouwconcept en niemand wist hoe deze constructies effectief gesloopt
konden worden. Traditionele sloopmethoden (controlled demolition) waren alleen van toepassing op
oudere typen gebouwen en er moest iets nieuws worden uitgevonden om het Department of
Buildings ervan te overtuigen om toestemming te geven voor de bouw van de ongelooflijk sterke
stalen Twin Towers. En deze oplossing werd inderdaad gevonden: de nucleaire sloop.
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Korte geschiedenis van het atomaire en nucleaire sloop
concept.
Het oorspronkelijke idee om kernwapens te gebruiken voor het afbreken van allerlei constructies is
praktisch tegelijk geboren met het verschijnen van de kernwapens in het begin van de jaren '50. Ten
eerste werd nucleaire munitie niet “nucleair” genoemd maar "atomair", dus het concept van slopen
met behulp van deze munitie werd dienovereenkomstig "atomic demolition" genoemd. Deze
benaming is er in geslaagd om te overleven. Ondanks het hernoemen van de voormalige
atoomwapens in "nucleaire wapens" kunnen benamingen als "atomic demolition" nog steeds
worden aangetroffen vandaag de dag met betrekking op speciale technische apparaten, SADM en
MADM. De eerste staat voor "Special Atomic Demolition Munition", de tweede voor "Medium
Atomic Demolition Munition", terwijl veel mensen ten onrechte denken dat SADM "Small Atomic
Demolition Munition" betekent, in plaats van "Special".
In feite is het geen grote fout om ze "klein" in plaats van "speciaal" te noemen, omdat een SADM
inderdaad relatief "klein" is. Hun nucleair explosieve opbrengst overschrijdt meestal niet meer dan 1
kiloton in TNT-equivalent. Gezien het feit dat alle moderne SADM variabele opbrengsten hebben, die
kunnen worden ingesteld op zo weinig als 0,1 kiloton, en soms zelfs op 0,01 kiloton (equivalenten
van 100 en 10 ton TNT respectievelijk), verdienen ze “kleine” munitie te worden genoemd. Andere
populaire benamingen voor deze Small Atomic Demolition Munition zijn "mini-nuke" en "suite-case
nuke", hoewel waarschijnlijk de tweede benaming niet correct is. In werkelijkheid lijken de meeste
SADM op grote potten met een gewicht tussen 50 tot 70 kilogram, die kunnen worden uitgevoerd als
rugzakken. Dus het is zeer onwaarschijnlijk dat ze passen in een aktetas. Echter, er zijn ook
modernere "mini-nukes" gemaakt van Plutonium-239, in plaats van Uranium-235, en als gevolg van
de veel lagere kritische massa van Plutonium kan hun grootte aanzienlijk worden gereduceerd.
Enkele laatste op Plutonium gebaseerde "mini-nukes" zouden inderdaad kunnen passen in een
attaché-koffertje. Medium Atomic Demolition Munitions (MADM) zijn groter, zowel in afmeting als in
TNT opbrengst. Ze bestaan tot 15 kiloton TNT opbrengst, maximaal gewicht van 200 kg en zijn zo
groot als een typische grote gascilinder voor thuisgebruik.
Elk van de bovengenoemde atomaire sloop munities kan met succes worden gebruikt bij het slopen
van grote objecten, die niet kunnen worden afgebroken door een realistische hoeveelheid
conventionele explosieven, met name in tijden van nood als er noch tijd noch mogelijkheid is om
een "normale" sloop voor te bereiden met conventionele middelen. Voorbeelden zijn bruggen,
dammen, tunnels, sommige versterkte ondergrondse structuren, grote versterkte gebouwen, etc.
Echter het rendement van dergelijke nucleaire vernielingen met SADM of MADM is niet erg hoog.
Waarchijnlijk is bekend dat het belangrijkste doel van de gecontroleerde sloop van gebouwen met de
implosie methode niet is om daadwerkelijk deze gebouwen geheel op te blazen waarbij de
brokstukken in het rond vliegen, maar om ze zeer netjes neer te halen met zo min mogelijk schade
aan de omgeving.
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Om deze reden moeten ingenieurs die de gecontroleerde sloop voorbereiden eerst uitzoeken wat de
dragende constructiepunten van de gebouwen zijn en daaraan de conventionele ladingen bevestigen
om deze dragende structuren effectief te kunnen doorbreken.
In bijna alle gevallen is er meer dan één plek nodig om explosieven aan te bevestigen, omdat het
onwaarschijnlijk is dat dergelijke structuren slechts één draagbalk of één steunkolom zouden hebben
die zou moeten worden gebroken. In het eenvoudigste geval gaat het om een paar balken of
kolommen maar meestal om grote aantallen. Bij de atomaire sloop methode die gebruik maakt van
de bovengenoemde atomaire sloop munitie is dit allemaal niet van toepassing.
Degenen die genijgd zijn atomaire munitie in geval van nood te gebruiken hebben noch de tijd, noch
voldoende opleiding om dergelijke nauwkeurige berekeningen te maken als in het geval van een
conventionele controlled demolition. Wat deze mensen op zijn best zouden kunnen hebben is enige
fundamentele veld-technische kennis en enige basiskennis met betrekking tot het gebruik van
kernwapens. Zo bestaat het gebruik van atomaire sloop munitie in een dergelijk situatie uit het naar
beneden halen van een structuur, niet "netjes", maar gewoon hoe dan ook koste wat het kost tegen
elke prijs. Dat is de reden waarom de explosieve opbrengst van atomaire munitie die gebruikt wordt
om een structuur in geval van nood af te breken uitzonderlijk hoog moet zijn, waarbij het overgrote
deel van de explosieve energie verspilt wordt zoals bij elke nucleaire explosie. Dus, het overgrote
deel van de energie, die vrij komt tijdens de nucleaire explosie van een dergelijk atomaire sloopapparaat zal opgaan aan het creëren van de bekende factoren van een atomaire explosie: thermische
straling, lucht schokgolf, ioniserende straling, elektromagnetische impulsen. Deze factoren dragen
geen van allen concreet bij aan de gewenste sloop van het object. Echter al deze destructieve
factoren van een kernexplosie leveren een belangrijke bijdrage aan de beschadiging van de omgeving
en deze schade zou nogal extreem kunnen zijn. Zeker vele malen meer dan de kosten van de
werkelijke sloop.
Men zou kunnen zeggen dat nucleaire sloop in bovengenoemde zin een veel lagere prestatie-index
heeft in vergelijken met een nauwkeurig berekende conventionele controlled demolition, omdat de
laatstgenoemde aanpak leidt tot bijna volledige gebruik van de energie van de explosieven in het
breken van de dragende structuren, in plaats van op het maken van een enorme lucht-schokgolf of
thermische straling. Los hiervan, een atomaire sloop apparaat zelf is een nogal een kostbare zaak.
Een op Uranium gebaseerde "mini-nuke" kost een paar miljoen dollar, zo niet meer (een Plutonium
variant kost veel meer dan dat). Duizend ton conventionele TNT kost minder dan een 1 kiloton
atomaire munitie. Het is echter mogelijk om heel wat gebouwen te slopen met 1000 ton TNT, terwijl
het slechts mogelijk is om één enkel gebouw te slopen (en daarbij vele andere gebouwen in de
omgeving te beschadigen) met een "mini-nuke". Rekening houdend met dit alles, kan worden
geconcludeerd dat het geen optie is om atomaire sloop munitie te gebruiken, hetzij klein of medium,
voor het afbreken van civiele infrastructuur in tijden van vrede als er genoeg tijd is voor de
voorbereiding van de gecontrolleerde sloop met conventionele middelen. En in ieder geval is een
conventionele controlled demolition goedkoper dan een nucleaire sloop. Mini-nukes kunnen alleen
worden gebruikt voor sloopwerkzaamheden bij echte noodsituaties.
Hoe kan het dan gebeuren dat het oude atomaire sloop concept, ondanks het feit dat het veel
duurder is en een veel lagere prestatie-index heeft ten opzichte van een conventionele controlled
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demolition door implosie, uiteindelijk nieuw leven ingeblazen zou worden en zelfs geïmplementeerd
is in de nucleaire sloop regeling voor het World Trade Center?
Het gebeurde omdat een nieuwe generatie van gebouwen ontstond aan het eind van zestiger jaren ,
namelijk stalen frame gebouwen. Ondanks veel misvattingen zijn er geen stalen frame
wolkenkrabbers ooit gesloopt door een implosie ergens in de wereld vóór de WTC-torens instorten.
In de eerste plaats, omdat de meeste van die wolkenkrabbers nog te nieuw zijn om te worden
gesloopt. Het hoogste gebouw ooit gesloopt door een implosie was slechts 47-verdiepingen hoog.
Het was het Singer Building in New York City, dat werd gebouwd in 1908 en werd gesloopt in 1968
vanwege achterhaaldheid. Dit gebouw had een veel zwakkere structuur in vergelijking met het
ongelooflijk sterke holle-buis stalen frame type wolkenkrabber dat tegenwoordig gebouwd wordt.
Dus, ondanks de veel voorkomende misvattingen, is het niet mogelijk om een stalen frame gebouw
af te breken met de algemeen bekende controlled demolition (implosie) methode. Vroeger toen
gebouwen nog gemaakt werden van bakstenen muren en betonpanelen bestonden hun dragende
structuren slechts uit ondersteunende betonnen kolommen en betonnen steunbalken. Vaak werden
deze betonnen dragende structuren versterkt met staal, maar soms waren ze ook van ongewapend
beton. In elk geval kon men met behulp van de juiste hoeveelheid conventionele explosieven
bevestigd op de juiste plaats aan deze draagstructuren (of te worden geplaatst in gaten geboord in
de draagstructuren) ze allemaal tegelijkertijd breken om ervoor te zorgen dat het gebouw netjes tot
ineenstorting komt in zijn eigen voetafdruk. Het is echter niet meer mogelijk dit te doen met de
moderne stalen frame gebouwen , zoals bijvoorbeeld de voormalige Twin Towers van het World
Trade Center, World Trade Center gebouw # 7, of de Sears Tower in Chicago.
Hier is een foto van de stalen constructie van een WTC Twin Tower in aanbouw:

27

Er was eigenlijk geen sprake meer van afzonderlijke "dragende structuren”. De hele toren was in
wezen een complete "dragende structuur". Het WTC stalen-frame bestaat uit zeer dikke
dubbelwandige stalen buiten- en kern kolommen. Dit "buis-frame" ontwerp was een totaal nieuwe
bouwmethode, die vrijwel volledig open verdiepingen toestond in plaats van verdiepingen met
talloze kolommen nodig om de belastingen op te vangen zoals dat van oudsher nodig was in de
vroegere bouwwerken. De Twin Towers hadden een buitenkant die gemaakt was van dragende
stalen kolommen (vierkant in doorsnede) een meter van elkaar geplaatst op de Tower’s buitengevels.
Tezamen vormden deze een uitzonderlijk stijve structuur en ondersteunen vrijwel alle zijdelingse
krachten (zoals windbelasting) en tevens verdelen ze de zwaartekrachtbelasting tezamen met de
kern kolommen. Een toren bevat 59 van dergelijke kolommen per zijde. De kern structuur van de
toren bestond uit 47 rechthoekige stalen kolommen die van de basis naar de top lopen. Hoe
dergelijke kolommen eruit zagen is zichtbaar op de volgende afbeelding. Deze toont enkele
restanten van deze kolommen zoals gevonden op het Ground Zero terrein na de WTC sloop naar
aanleiding van de aanslagen van 11 September:
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Merk op dat de getoonde kolommen van de kern (rechthoekig) en van de omtrek (vierkant) niet tot
lagere delen van de Twin Towers behoorden, maar juist van de bovenste delen. Dat is de reden
waarom ze werden gespaard voor de verpulvering waaraan de torens werden blootgesteld tijdens
hun vernietiging. Dit terwijl er bijna niets, behalve microscopisch stof overbleef van soortgelijke
kolommen behorend tot de lagere delen van de Twin Tower structuur.
Hier is nog een foto (uit het NIST rapport) van de Twin Towers buiten kolommen tijdens de bouw:
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Opbouw van de omtrek van de torens en de vloer constructie

Buiten kolommen worden geinspecteerd op “ground zero”.

30

Deze stalen kolommen waren ongelooflijk dik , elke wand 6,35 cm, zodat de gehele dikte van een van
de kolommen 12,7 cm was. Om een voorstelling te krijgen hoe dik dit is, is een goed voorbeeld de
vergelijking met de voorkant van het pantser van een van de sterkste tanks uit de Tweede
Wereldoorlog periode, de T-34. Deze was slechts 4,5 cm dik en was enkelwandig.
Toch waren er vrijwel geen artilleriegranaten beschikbaar in die tijd, die in staat waren om een T-34
tank te kunnen doorboren aan de voorzijde. Natuurlijk was er eveneens geen enkel conventioneel
explosief beschikbaar dat in staat was om het pantser van zo’n tank te kunnen verscheuren (met
uitzondering van een zogenaamde holle lading waarmee het inderdaad wel mogelijk is om een nauw
gat in het pantser te branden, maar niet om het pantser geheel aan stukken te scheuren.) Gezien het
feit dat de Twin Tower’s stalen frames bestonden uit dubbelwandige stalen kolommen, die bijna drie
keer zo dik waren in vergelijking met de bepantsering van een T-34 tank aan de voorzijde, is er geen
realistische oplossing denkbaar die tegelijkertijd alle kolommen op meerdere plaatsen doorbreekt
om zodoende een 'implosie' effect te bereiken, de basisdoelstelling van een gecontroleerde sloop.
Het is natuurlijk technisch mogelijk om een aantal van deze kolommen door te snijden op bepaalde
plaatsen door middel van uitzonderlijk grote hoeveelheden holle ladingen aan elke individuele
kolom, maar ook met zo’n ongelooflijke oplossing kan niet het gewenste "implosie effect" bereikt
worden. De twee torens waren gewoon te hoog en te rigide. Hun stalen kernen zouden tegelijkertijd
doorgesneden moeten worden op elke verdieping, dit kan niemand zich veroorloven. Zelfs als het
wel zou kunnen, zou een dergelijke oplossing niet leiden tot het gewenste effect . Er zou geen
garantiezijn dat een dergelijk enorm hoge structuur strikt verticaal naar beneden zou vallen op haar
eigen voetafdruk. Gezien de grote hoogte kan tenminste een deel van het puin tot enkele honderden
meters verderop terecht komen. Het is dus onmogelijk om de WTC-torens op de traditionele manier
keurig te slopen door middel van ‘implosie’ en conventionele springstoffen.
Hetzelfde kan worden gezegd van WTC-gebouw #7 en de Sears Tower in Chicago. Beiden werden
geconstrueerd met behulp van soortgelijke dikke dubbelwandige stalen frame balken, zodat het
onmogelijk was om ze in een keer te breken om redenen zoals hierboven beschreven. Echter om
overeenstemming te kunnen bereiken met de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot de bouw
van wolkenkrabbers moesten architecten een bevredigende sloop procedure indienen alvorens hun
constructie kon worden goedgekeurd door het Department of Buildings. Wolkenkrabbers die niet
afgebroken konden worden in de toekomst konden niet worden toegestaan door de autoriteiten. Dit
is de belangrijkste reden achter de ingebouwde nucleaire sloop voorziening van deze
wolkenkrabbers. Ironisch genoeg is een dergelijke nucleaire sloop voorziening niet bedoeld om deze
hiermee daadwerkelijk te slopen, vooral gezien het feit dat niemand enige praktische ervaring met
het slopen van wolkenkrabbers op deze manier heeft. Het is alleen bedoeld om het Department of
Buildings vergunning te doen verlenen voor de bouw van de wolkenkrabber. Het lijkt erop dat alle
ontwerpers en voorstanders van dergelijke nucleaire sloop voorzieningen van harte hoopten dat hun
ideeën niet ten uitvoer zouden worden gebracht tijdens hun leven.

31

Hoe werkt het?
Allereerst heeft moderne nucleaire gecontrolleerde sloop niets te maken met de militaire atomaire
sloop munitie zoals de eerder beschreven SADM of MADM. Het gaat om een geheel nieuw concept.
Tijdens het moderne nucleaire sloop proces veroorzaakt de kernexplosie geen van de typische
kenmerken van een atmosferische kernexplosie met zijn karakteristieke atomaire paddestoelwolk,
thermische straling, lucht drukgolf en electro-magnetische puls. De lading wordt diep onder de grond
tot ontploffing gebracht. Er is dan ook veel overeenkomst met hoe een een nucleaire lading ontploft
tijdens een typische ondergrondse kernproef. Er ontstaat geen lucht-drukgolf, geen thermische
straling, geen doordringende ioniserende straling en geen elektromagnetische puls boven het
oppervlak. Het kan slechts leiden tot relatief beperkte schade aan de omgeving door radioactieve
besmetting, die niettemin beschouwd wordt als een te verwaarlozen factor door ontwerpers van
dergelijke projecten.
Wat is het fundamenteel verschil tussen een atmosferische en een ondergrondse nucleaire explosie?
Het fundamentele verschil is als volgt. In de eerste fase van een nucleaire (en een thermo-nucleaire)
explosie komt alle explosieve energie vrij in de vorm van zogenaamde "primaire straling". De
primaire straling valt voor het overgrootste deel (bijna 99%) binnen het spectrum van de röntgen
straling (X-rays). Het resterende deel bestaat uit gamma straling en uit zichtbaar licht. De eerste
veroorzaakt stralingsverwondingen en de tweede veroorzaakt de lichtflits. Dus de bijna volledig
vrijgekomen explosieve energie bestaat uit röntgen straling en deze verhit de omliggende lucht tot
op enkele tientallen meters rond het centrum van de nucleaire explosie. De reden hiervoor is dat
röntgen straling niet ver kan doordringen in lucht en daarmee automatisch omgezet wordt in
warmte. Verwarming van dit relatief klein gebied rond het centrum van de kernexplosie leidt tot het
ontstaan van de nucleare vuurbal. Fysiek is dit niets anders dan zeer oververhitte lucht. Deze
nucleaire vuurballen zijn verantwoordelijk voor de twee belangrijkste destructieve factoren van een
atmosferische nucleaire explosie, de thermische straling en de lucht-drukgolf. Beide factoren
ontstaan uitsluitend door de uiterst hoge temperaturen van de lucht rond een nucleaire explosie.
Wanneer we kijken naar een ondergrondse nucleaire explosie dan is het beeld totaal anders. Er geen
lucht rondom de zogenaamde "zero-box" waarin een kernlading is geplaatst. Dus de bijna volledige
hoeveelheid van explosieve energie die vrijkomt in de vorm van röntgen straling, zal worden besteed
aan verhitting van het omringende gesteente. Dit zal leiden tot oververhitting, smelten en zelfs
verdampen van de rots. Het verdampen van het gesteente zal leiden tot de creatie van een
ondergrondse holte. De grootte van die holte is direct afhankelijk van de explosieve opbrengst van de
gebruikte kernlading. Men kan zich een beeld vormen van de omvang van de rots die zal verdampen
tijdens een ondergrondse nucleaire explosie met behulp van de onderstaande tabel, waar
hoeveelheden verdampte en gesmolten materialen van verschillende soorten (in metrische ton)
worden getoond op basis van "kiloton opbrengst" van de gebruikte kernlading:

Soort gesteente

Massa van het verdampte materiaalMassa van het gesmolten materiaal
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(ton per kiloton opbrengst)

(ton per kiloton opbrengst)

droge graniet

69

300 (±100)

vochtige tufsteen (20% water)

72

500 (± 150)

droge tufsteen

73

200 – 300

107

650 (±50)

150

800

afzettingsgesteente
(klei/kalk/leem/zand etc.)
steenzout

Als voorbeeld: Het detoneneren van een 150 kiloton thermo-kernlading voldoende diep begraven in
granietrots zal leiden tot vorming van een ondergrondse holte met een diameter van ongeveer 100
meter, zoals getoond wordt in deze afbeelding:

Wolkenkrabbers hebben hun laagste fundamenten op ongeveer 20 tot 30 meter onder het
aardoppervlak. Het is mogelijk om de positie van de "zero-box" zodanig te berekenen, dat de
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resulterende holte veroorzaakt door de nucleaire explosie precies tot de laagste fundamenten van de
te slopen wolkenkrabber zal reiken maar niet het aardoppervlak zelf zal bereiken.
Bijvoorbeeld, in het bijzondere geval van de Twin Towers van het World Trade Center in New York
liggen de diepste ondergrondse funderingen op 27 meter onder het aardoppervlak. De 150 kiloton
thermonucleaire lading werd gepositioneerd op een diepte van 77 meter (gemeten vanaf het
oppervlak), ofwel 50 meter onder de ondergrondse funderingen. De thermo-nucleaire explosie op
een diepte van 77 m zou leiden tot een zeer oververhitte holte, die met zijn bovenkant de laagste
ondergrondse fundamenten van de te slopen Twin Tower zou raken. Echter deze holte bereikt niet
het aardoppervlak, zodat de omliggende gebouwen niet worden beïnvloed door de destructieve
factoren van de ondergrondse nucleaire explosie (behalve door, mogelijk, alleen radioactieve
besmetting). De toren die moet worden gesloopt zal zijn fundering volledig verliezen en verdwijnt in
zijn geheel in de oververhitte holte waar temperaturen heersen die voldoende zijn om de hele toren
te smelten. De nucleaire sloop methode van het WTC-gebouw #7 en die van de Sears Tower in
Chicago werden op dezelfde manier berekend.
Er is echter nog een belangrijke factor waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening
van de nucleaire sloop van wolkenkrabbers. Het gaat over de daadwerkelijk verdampte granieten
rots in de holte. Wat gebeurt er met al die verdampte graniet rots in de holte? Een plaatje van de
fysieke gebeurtenissen vlak na een ondergrondse nucleaire explosie werkt verhelderend:

Typische fysische processen tijdens een ideaal diepe
ondergrondse nucleaire explosie.

1. De nucleaire explosie begint de rots te verwarmen rond zijn hypocentrum.
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2. De rots verdampt. Als gevolg van het verdwijnen van de verdampte rots ontstaat een
zogenaamde "primaire holte" gevuld met het voormalige gesteente in een gasvorm. Het
gas heeft een extreem hoge druk, waardoor de holte verder zal uitgroeien vanuit de
feitelijke primaire holte ten koste van het aangrenzende gesteente.
3. De werkelijke holte bereikt zijn uiteindelijke "secundaire" grootte als gevolg van de
extreem hoge druk van de gassen. Het breidt zich uit van de oorspronkelijke grootte
(weergegeven door een stippellijn) tot een grotere maat (weergegeven met een
ononderbroken lijn). Omdat deze expansie optreedt ten koste van het aangrenzende
gesteente, worden deze aangrenzende gebieden van de rots verder samengeperst.
4. Het uiteindelijke resultaat. Wit: de ondergrondse holte (met secundaire grootte), blauw:
de zogenaamde "geplette zone", totaal verpulverd gesteente (geplet tot volledig
microscopisch stof met deeltjesgrootte van ongeveer 100 micron), groen: de zogenaamde
"beschadigde zone", verbrijzeld gesteente, deels steenslag.

Deze schematische weergave toont alle belangrijke fysische processen tijdens een ideaal diepe
ondergrondse nucleaire explosie (waarmee bedoeld wordt voldoende diep onder het aardoppervlak,
zodat de invloed van het aardoppervlak verwaarloosbaar is). Nu wordt het duidelijk dat de extreem
hoge druk van de verdampte rots in de holte tenminste twee belangrijke gevolgen heeft: 1) het
vergroot de holte van de "primaire" tot de "secundaire" maat en 2) omdat het betekent dat deze
uitbreiding ten koste van het aangrenzende gesteente gaat onstaan er om de holte twee
beschadigde zones, die elk een verschillende mate van beschadiging hebben.
De zone die het dichst bij de holte zit wordt in nucleair jargon de "geplette zone" genoemd. Deze
zone kan zo dik zijn als de diameter van de ruimte zelf en is gevuld met een vreemde materie. Het is
gevuld met rots die volledig is verpulverd. Het is veranderd in een fijn microscopisch stof bestaande
uit deeltjes van ongeveer 100 micron in grootte. Deze geplette zone bevindt zich in een zeer unieke
materiaalstoestand . Deze toestand komt in de natuur niet voor en onstaat alleen door middel van
ondergrondse kernexplosies.
Als men een steen zou kunnen oppakken uit deze zone doe dat dan heel voorzichtig. Het kan nog
steeds één geheel zijn en er uit zien als een steen qua vorm en kleur. Echter met de minste druk van
de vingers op deze "steen" zal deze volledig uiteenvallen in die losse microscopische deeltjes waar
deze in feite uit bestaat. De tweede zone, naast de "geplette zone" wordt de "beschadigde zone"
genoemd in het professionele nucleaire jargon. Deze "beschadigde zone" is gevuld met gesteente dat
is vermalen tot verschillende stukken, van zeer kleine (millimeters groot) tot een relatief grotere
fragmenten. Hoe dichter bij de “geplette zone” hoe kleiner de fragmenten zullen zijn en meer naar
buiten zal er groffer puin zijn. Tot slot, buiten de "beschadigde zone" zal er vrijwel geen schade zijn
toegebracht aan het omliggende gesteente.
We hebben hierboven gekeken naar de fysische processen die optreden bij een "ideaal diepe"
ondergrondse nucleaire explosie. Echter wanneer een kernlading minder diep is begraven zal het
beeld iets anders zijn. De "geplette" en "beschadigde" zones zijn niet zuiver rond in dat geval. Ze zijn
enigszins elliptisch van vorm met de lange zijde naar boven gericht. Vergelijkbaar met een ei naar
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boven gericht met het puntige uiteinde, of mogelijk zelfs meer ellipsvormig en scherper omhoog dan
een typische ei. Dit gebeurt omdat de druk van de gassen de minste weerstand in de richting van het
aardoppervlak zullen ondervinden. Hierdoor zullen zowel de"geplette zone" als "beschadigde zone"
eveneens zich verder naar boven toe uitstrekken dan in de andere richtingen.

De bovenstaande tekening illustreert de weerstand van het omringende gesteente als de holte niet
erg diep onder het aardoppervlak ligt. Het spreekt vanzelf dat de weerstand van de rots naar het
aardoppervlak toe veel minder is dan in de andere richtingen. Omdat alles volgens de weg van de
minste weerstand gaat, is het begrijpelijk dat de holte het meest wordt uitgebreid in de richting van
het aardoppervlak en wordt dus nooit ideaal rond van vorm. Er ontstaat een ellipsoïde vorm.
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Wanneer de druk zich voortplant naar boven raken de " beschadigde zone" en "geplette zone" in die
volgorde als eerste de ondergrondse fundamenten van de toren die gesloopt wordt en wordt het
beeld nog weer anders. Dit komt doordat het materiaal waarvan de toren is gemaakt minder stevig
is dan het omringende harde graniet. Daarnaast bestaat de toren hoofdzakelijk uit lege ruimten,
terwijl de granieten rots in de overige richtingen (horizontaal en naar beneden) juist massief is.
Hierdoor zullen de "beschadigde" en "geplette" zones zich heel ver door de structuur van de toren
naar boven toe uit kunnen breiden. In het geval van de WTC Twin Towers of de Sears Tower zal de
"beschadigde zone" waarschijnlijk kunnen oplopen tot wel 350-370 meter hoog en de direct daarop
aansluitend de "geplette zone" zou waarschijnlijk oplopen tot 290-310 meter. Bij de aanzienlijk
minder hoge WTC-7 bevindt de complete structuur zich in de "geplette zone", dus zou volledig zijn
verpulverd. Het vermogen van de nucleaire sloop methode om staal zowel als beton volledig te
kunnen verpulveren is één van de unieke eigenschappen ervan.

Stof overdekt een verlaten groente kraam in Lower Manhatan
De afbeelding hierboven toont een voorbeeld van het fijne microscopische stof dat Manhattan
overdekte na de WTC sloop. Veel mensen meenden ten onrechte dat het naar verluidt om
"betonstof" zou gaan. Nee, dat was het niet. Het was "volledig" stof, maar vooral ook verpulverd
staal. Ondanks veel voorkomende misvattingen bevatten de WTC structuren relatief weinig beton.
Beton werd voornamelijk gebruikt in beperkte hoeveelheden om de relatief dunne vloerplaten te
maken in de Twin Towers. Het werd elders niet gebruikt. Het grootste deel waaruit de WTC Twin
Towers bestonden was staal, niet beton. Dus dit microscopisch fijne stof bestond
dienovereenkomstig voor een groot deel uit stof van staal. Maar het was niet alleen "staal stof", het
was ook "meubilair stof", "houtstof", "papierstof", "tapijt stof", "computer onderdelen stof" en zelfs
"menselijke stof", omdat de towers compleet met inhoud volledig werden verpulverd tot stof, staal,
beton, meubels en mensen.
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Sommigen vragen zich af- waarom WTC-7 zeer netjes in zijn geheel is ingestort in zijn eigen
voetafdruk, terwijl de beide Twin Towers ineenstorten en daarbij niet alleen stof, maar ook puin over
grote afstanden uitstrooiden. Deze vraag is zeer eenvoudig te beantwoorden. Kijk naar de verdeling
van de "geplette" en "beschadigde" zones langs de Twin Towers structuren en het antwoord zal
duidelijk worden:

De figuur hierboven toont een benadering van de verdeling van de schadezones in het scenario van
een nucleaire sloop van een wolkenkrabber met behulp van een 150 kiloton thermonucleaire lading
geplaatst 50 meter dieper dan de laagste ondergrondse fundamenten in granieten bodem. Vergeet
niet dat de nucleaire lading in dit geval niet op “ideale diepte” is begraven. Dat is de reden waarom
de vormen van de "geplette" en "beschadigde" zones niet "ideaal rond" waren. Ze waren elliptisch,
met hun scherpe uiteinden naar boven in de richting van de gebieden met de minste weerstand. Het
is gemakkelijk te begrijpen dat de gehele lengte van WTC-7 in de "geplette zone" paste en er was
geen onbeschadigd deel bovenaan, die de vallende toppen konden veroorzaken zoals duidelijk te
zien was in de Twin Towers ineenstortingen.
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De bijzondere verdeling van de schade aan de wolkenkrabbers door een dergelijk proces kan beter
worden begrepen wanneer men de video’s bekijkt van zowel de WTC Twin Towers als het WTC-7.
Deze video's zijn op grote schaal beschikbaar op YouTube.

De noordelijke toren is net begonnen met instorten.

Deze twee foto's tonen de instorting van de noordelijke toren (die als 2e is ingestort). Het is
duidelijk te zien dat de toren werd gereduceerd tot fijn stof. In de rechter beneden hoek is
duidelijk te zien dat het WTC-7 (glasachtig glanzend mooi bruin gebouw) helemaal niet was
beschadigd. Op de rechter foto lijkt WTC-7 een beetje "korter" dan op de linker, maar dit was niet
omdat WTC-7 aan het "instorten" was op enigerlei wijze, maar alleen omdat de helikopter met de
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fotograaf beweegt en de tweede foto genomen is vanuit een iets andere hoek, waarbij de
fotograaf zich verder van de WTC locatie bevindt. WTC-7 is in werkelijkheid pas 7 uur later
ineengestort.

2) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=OcsBQHvggnU
Deze video is een zeer goede compilatie met gedetailleerde weergave (vanuit 3 verschillende
gezichtspunten) van de ineenstorting van de WTC noord toren. Het laat geen twijfel dat de stalen
constructie van de toren geheel werd gereduceerd tot microscopische stof. Het patroon van de val
van de zware en onbeschadigde top van de toren laat duidelijk zien dat er niets anders overbleef
onder de top dan het pluizig microscopische staal stof. Merk ook op dat de zware top van de toren
naar beneden valt met de snelheid van de vrije val alsof eronder geen sterke onbeschadigde stalen
structuur was maar slechts lucht alleen.

3) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=QY3qYr3dpdU
Deze video geeft een zeer goed zicht op de ineenstorting van de WTC zuidelijke toren, die
nagenoeg geheel tot stof is vergaan. Deze beelden laten er geen twijfel over bestaan dat de stalen
constructie van de toren gereduceerd werd tot microscopische stof. Het patroon van de val van de
zware en onbeschadigde top van de toren laat duidelijk zien dat er niets anders overbleef onder de
top dan het pluizig microscopische staal stof.

4) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=MXeAPcsD3-o
Dit is een video van zeer goede kwaliteit, die onlangs werd vrijgegeven uit de NIST Cumulus Video
Database. Uittreksel uit bestand "WNBC Dub10 54". Deze video toont duidelijk een sterke
aardbeving (ruim 5.5 op de schaal van Richter, wat ons te vertelt dan niet minder dan een 100
kiloton ondergrondse nucleaire explosie hiervoor verantwoordelijk moet zijn geweest). De
aardbeving bestaat uit een schok en een naschok en vond precies 12 seconden plaats voor de top
van de noordelijke toren naar beneden begon te bewegen. Dit valt samen met het schudden van
de noord toren in de beroemde Etienne Sauret video show. Naast het tonen van de heldere details
van de volledige verpulvering van de noordelijke toren tijdens de instorting, toont deze video ook
duidelijk de details van de verpulvering van de resterende stalen speer. De overgebleven puntige
staak werd in eerste instantie gemist door de vallende top van de toren en verpulverde uiteindelijk
onder eigen druk een paar seconden later (de verpulvering van de stalen speer is duidelijk te zien
na het passeren van de vrachtwagen). Deze beelden laten geen enkele twijfel bestaan over het feit
dat de stalen constructie van de toren totaal werd gereduceerd tot microscopisch stof. Het
patroon van de val van de zware en onbeschadigde top van de toren laat duidelijk zien dat er niets
anders overbleef onder de top dan het pluizig microscopische staal stof.
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Gedetailleerd overzicht van die overgebleven stalen speer die verandert in staal stof, maar gefilmd
door een andere camera onder een andere hoek.

5) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=CM88xJX5FsA
Dit is de beroemde video van Etienne Sauret. Het toont duidelijk een sterke aardbeving (ruim 5.5
op de schaal van Richter, wat ons te vertelt dan niet minder dan een 100 kiloton ondergrondse
nucleaire explosie hiervoor verantwoordelijk moet zijn geweest). Dit is een duidelijk bewijs van de
WTC nucleaire sloop. De aardbeving werd veroorzaakt door de nucleaire explosie op een diepte
van 50 meter onder de toren. De explosie die plaats vond 12 seconden voordat de top naar
beneden begon te bewegen. Deze 12 seconden waren nodig voor de nucleaire explosie om de rots
te verdampen, de druk op te opbouwen en het creëren van het "breekpunt" waarna de "primaire"
holte zijn expansie begon waardoor de "secundaire grootte" automatisch ontstond gevolgd door
de creatie van de "comprimerende schokgolf ", die zich met supersonische snelheid door de toren
voortplante, die daarmee vrijwel instantaan tot stof verpulverd werd. Let op, dit is precies dezelfde
aardbeving die te zien is op de vorige video hierboven.
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Deze foto's tonen in detail hoe de WTC zuidelijke toren instantaan werd omgezet in fijn
microscopisch stof. (De zuidelijke toren storte als eerste in, ondanks het feit deze pas als tweede
werd beschadigd door een "vliegtuig" van de zogenaamde "terroristen", en ondanks het feit dat de
brand veel korter duurde dan in de noordelijke toren.)
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Ook moet nog worden opgemerkt dat ondanks een duidelijke tekort van de 150 kiloton
thermonucleaire lading om de hoogste wolkenkrabbers in hun geheel te verpulveren, (zoals in het
voorbeeld waar de Twin Towers voor slechts 80% van hun totale lengte werden verpulverd ,
waardoor de bovenkanten intact bleven) kunnen kernladingen met hogere opbrengsten niet worden
gebruikt in de nucleaire sloop industrie vanwege wettelijke redenen. Het probleem is dat in het
Vreedzame Nucleaire Explosies Verdrag (Peaceful Nuclear Explosions Treaty) van 1976 tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet Unie de opbrengst van de nucleaire munitie gebruikt voor nietmilitaire doeleinden werd beperkt tot 150 kiloton per individuale nucleaire explosie en tot maximaal
1,5 megaton totale opbrengst voor een groep van explosies.
Dus moest de nucleaire sloop industrie zich conformeren aan deze wettelijke kaders: in het geval
van de WTC sloop kon men zoveel ladingen gebruiken als nodig was maar niet zwaarder dan 150
kiloton per lading. Dat is de reden waarom de WTC nucleaire sloop oplossing bestond uit drie van
deze ladingen, met een totale opbrengst van 450 kiloton. Voor die mensen die moeite hebben om
zich voor te stellen hoe krachtig 150 kiloton is, kan men er op wijzen dat de atoombom die Hiroshima
verwoeste in 1945 minder dan 20 kiloton opbrengst had.
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De "vliegtuigen".
Ik denk dat de lezer inmiddels begrepen heeft hoe sterk de Twin Towers in feite waren. Zo sterk dat
het niet eens practisch mogelijk was om deze omlaag te brengen door conventionele sloop met
springladingen, maar alleen door enorme ondergrondse thermo-nucleaire explosies. Nu is het
interessant om een andere vraag te stellen. Is het mogelijk dat de van aluminium gemaakte
passagiersvliegtuigen in staat zouden zijn om de Twin Towers te penetreren zoals ons is getoond op
TV met videos?

Dit is het tweede “terroristische vliegtuig", dat op het punt staat om de dikke dubbelwandige
stalen wand binnen te dringen om volledig te verdwijnen in de zuidelijke toren.

6) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=cXxZNHrtyuU
Deze video is een van de meest schaamteloze 9/11 brouwsels gemaakt door Evan Fairbanks. Het
laat zien hoe het aluminium vliegtuig door het stalen frame van de zuidelijke WTC toren snijdt (die
dikker waren als het pantser van een tank), met het gemak alsof het vliegtuig is gemaakt van staal
en de toren van boter.
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Bovendien reageerde de man, die werd gevangen in het video beeld, niet op het geluid van het
naderende straalvliegtuig, noch op het allervreemdste geluid van aluminium dat door staal snijdt.
De man reageert alleen op de actuele explosie in de toren. Dit is duidelijk zichtbaar. Wat het
vliegtuig aangaat is het duidelijk dat het zich slechts digitaal uitwist tegen de wand van de toren
om zo in de toren te verdwijnen . Niet eens het kleinste stukje van het vliegtuig valt omlaag op de
trottoirs. En wat het meest eigenaardige is, is dat het vliegtuig totaal niet vertraagt bij het
"penetreren" van de stalen toren ....
Allereerst, om het beter uit te kunnen leggen, laten we even terug te komen op het punt waarmee ik
dit artikel begon met: aangezien de Twin Towers ineenstorten niet omwille van "kerosine", maar
vanwege de enorme ondergrondse thermo-nucleaire explosies, en ze bovendien instorten in de
"verkeerde volgorde", en daarbovenop storte ook WTC-7 in dat totaal niet werd geraakt door een
"terroristisch vliegtuig", konden we ervan uit gaan dat de vliegtuigen niet daadwerkelijk nodig waren.
Ze waren overbodig, omdat ze geen enkele bijdrage leverden aan de werkelijke vernietiging van het
World Trade Center. Omdat de vliegtuigen overbodig waren, is het veilig om aan te nemen dat de
9/11 gebeurtenissen technisch gezien hadden kunnen worden uitgevoerd zonder de vliegtuigen. De
Twin Towers en het WTC-7 moesten vernietigd, omdat iemand dat had besloten en het had niets te
maken met "vliegtuigen". Daarom zijn veel redelijke 9/11 onderzoekers begonnen te twijfelen aan de
bewering van de Amerikaanse regering dat naar verluidt "vliegtuigen" de torens zouden hebben
aangevallen. Veel onderzoeksresultaten bestaan nu op het internet (vooral de beroemde
videopresentaties "September 11 Clues " en "FOXED OUT" beschikbaar op YouTube), die de
verschillende hedendaagse 9/11 video beelden met de "vliegtuigen" analyseren en op overtuigende
wijze bewijzen dat de "vliegtuigen" slechts digitaal waren. Echter de schrijver van deze tekst geeft de
voorkeur aan een andere aanpak. In plaats van het analyseren van verschillende inconsistenties van
de genoemde 9/11 video's, waar veel mensen weer aan zouden kunnen twijfelen, gaat de schrijver
van dit artikel liever direct naar de basis: aluminium kan staal niet doorsnijden. Punt. Om te geloven
dat de twee aluminium Boeing 767 vliegtuigen inderdaad in staat waren om die dikke dubbelwandige
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buiten kolommen te doorsnijden, zoals de bovenstaande afbeelding ons wil doen geloven is
hetzelfde als te geloven dat de wetten van de fysica plotseling besloten om vakantie te nemen op de
11e dag van september, 2001, AD.
Sommigen zouden begrijpelijkerwijs het volgende standpunt kunnen innemen: aangezien de
vliegtuigen, ook al zijn ze van aluminium gemaakt, met bijna 800 km/u vlogen en als gevolg daarvan
en hun enorme massa genoeg kinetische energie vertegenwoordigden om de Twin Towers binnen te
dringen, zelfs als de Twin Towers waren gemaakt van staal. Echter dit is de verkeerde aanpak. Ja, het
is zo dat een groot snel bewegend vliegtuig veel kinetische energie vertegenwoordigt, en men zou
kunnen denken dat het redelijk is dat een vliegtuig daardoor veel schade zal aanrichten bij impact op
een gebouw. Maar wat zou er gebeuren, hypothetisch, indien het vliegtuig stationair in de lucht zou
hangen, en iemand pakte één van de kolossale WTC torens en slingerde deze met een snelheid van
800 km/u tegen het vliegtuig. Zou het aluminium vliegtuig volledig geplet worden, of zou het
aluminium vliegtuig keurig door het bewegende gebouw snijden zonder dat ook maar het geringste
deel van het vliegtuig de toren niet binnen dringt? (de wand van het gebouw is meer dan twee keer
zo dik als het front-pantser van een tank) Denk eens na over de bovenstaande hypothetische vraag,
want of het vliegtuig de stilstaande toren raakt, of de toren het stilstaande vliegtuig raakt, maakt
voor de botsing niets uit. Deze is in beide gevallen volkomen identiek. De intuïtieve reactie op de
schade als gevolg van een "snel bewegend vliegtuig" is misschien helemaal niet zo intuïtief. De
daadwerkelijke schade zal voornamelijk aan het aluminium vliegtuig zelf zijn.

Op de foto hierboven - schade toegebracht aan het naburige "Verizon-Building" door een stuk staal
van één van de WTC torens.
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Kijk eens naar de foto hierboven en stel voor dat een dergelijke brok staal op een geparkeerde
Boeing-767 zou vallen onder het gebouw. Wat zou er gebeuren met zo'n vliegtuig? Er is maar één
mogelijkheid, het vliegtuig zou volledig worden geplet en het stuk staal ondervindt geen schade van
de impact met het aluminium vliegtuig. Alle twijfels over hoe aluminium passagiersvliegtuigen
worden geplet door staal zijn voorbij als u kijkt naar de video hieronder (het is voldoende om alleen
de eerste anderhalve minuut te kijken om te begrijpen wat ik bedoel , de rest van de video kan
eventueel overgeslagen worden ):

7) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=fqaD6k0Ihbg
Velen die in eerste instantie geen aandacht hadden besteed aan de werkelijke constructie van de
Twin Towers dachten dat de buitenste gevels van de Twin Towers slechts waren gemaakt van grote
ramen (daar zouden de vliegtuigen begrijpelijkerwijs makkelijk door heen breken). Later tot hun
volslagen verbijstering ontdekten ze dat de Twin Towers in werkelijkheid waren gemaakt van dikke
stalen kolommen, niet anders dan de stalen kern kolommen en dat dergelijke dicht op elkaar
geplaatste stalen kolommen de buitenste randen van het gebouw afbakenden. Zodra dit duidelijk
werd, werd het ook duidelijk dat geen enkel vliegtuig ooit in staat zou zijn om in zijn geheel (zelfs met
inbegrip van de vleugel- en staart uiteinden, om maar te zwijgen over de grote turbofanmotoren
onder de vleugels) door de dicht op elkaar geplaatste stalen kolommen zou kunnen crashen om
volledig te verdwijnen in de torens, zonder ook maar het geringste onderdeel op straat te laten
vallen.
Sommige oudere mensen kunnen zich waarschijnlijk herinneren wat het effect was van het raken van
Amerikaanse slagschepen en vliegdekschepen door de Japanse kamikaze vliegtuigen. Als zo'n
vliegtuig een schip in de zijkant raakte dan brak het vliegtuig uiteen zonder door te dringen in de
romp van het schip en viel eenvoudig naar beneden. In het geval van een niet-gepantserd schip was
het enige dat doordrong in de romp van het schip de stalen motor, maar nooit een ander deel van
het vliegtuig zoals de vleugels, de staart of de romp.
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WWII foto toont schade veroorzaakt door een kamikaze vliegtuig aan een niet-gepantserd
Amerikaans schip. Let op: een gepantserde schip (zoals een slagschip) zou totaal niet zijn
doorboord.
Op basis van dit uitgangspunt kan een eigen inschatting gemaakt worden op basis van de foto's van
de kern kolommen hieronder:

Boven: profielen van de resterende WTC kern kolommen gevonden op "Ground Zero", hun dikte
kan gemakkelijk worden geschat; ze zijn voorzien van wanden 6,35 cm dik; zulke dikke zuilen van
staal vormde zowel de kernen als de gehele omtrek van de Twin Towers .
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In deze officiële tekening is zichtbaar hoe deze dikke structuren zijn gepositioneerd langs de gehele
buitenomtrek en niet alleen in de kern van de toren, zoals geloofd door velen.
Is er echt iemand die serieus kan geloven dat de van aluminium gemaakte "Boeing" echt in zijn
geheel (met inbegrip van zijn staart, vleugels en grote turbofanmotoren) door kan breken in de
hierboven getoonde stalen kolommen? Slechts één meter van elkaar geplaatst?

De dikte van een stalen omtrek kolom van de Twin Tower wordt onderzocht op "ground zero".
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Eigenlijk is het misschien lastig om te begrijpen dat het onmogelijk is voor een aluminium object om
staal te doordringen. Dus uitsluitend om deze reden is hier een hint als uitgangspunt. Het is bekend
dat een pantser-doorborende artilleriegranaat gemaakt is van materialen die sterker zijn dan het te
doorboren pantser. Normaal gesproken worden pantsergranaten gemaakt van Wolfram. Amerikanen
produceren ook pantsergranaten, die in plaats van het zeer dure Wolfram afgewerkt Uranium-238
bevatten. Het anders nutteloze Uranium-238 is in staat om stalen pantsers te doorboren vanwege
het feit dat het veel zwaarder is dan het te doorboren staal.
Pantsergranaten gemaakt van aluminium bestaan blijkbaar niet . Dit is een vanzelfsprekende
waarheid. Noch bestaan aluminium zwaarden, evenmin worden er enige andere snij of piercing tools
gemaakt van dit metaal. Alleen al de gedachte dat een aluminium voorwerp staal kan snijden klinkt
een beetje "vreemd", om niet te zeggen gek. Ook moet worden opgemerkt dat pantsergranaten
afgevuurd tegen tanks en andere gepantserde objecten, op hun doel worden afgevuurd met
tenminste drie maal de snelheid van het geluid. Hoewel ze zijn gemaakt van Wolfram of Uranium-238
is dit feit alleen nog niet genoeg om de staal-doorborende mogelijkheden te bereiken. Zeer hoge
snelheid is de tweede vereiste factor. De snelheid van een typische pantser doorborende granaat
afgevuurd vanuit een anti-tank kanon is meer dan drievoudig de geluidssnelheid. Dat is op zijn minst
1000 meter per seconde en normaal gesproken zelfs sneller dan dat. De maximale kruissnelheid van
welke passagiers Boeing dan ook is subsonisch, minder dan 250 m/sec in het beste geval.
Het is goed om nog eens naar de kolommen te kijken. En realiseer nu dat hun dikke dubbele wanden
vergelijkbaar zijn met waar het pantser van tanks van is gemaakt. Om in een dergelijke kolom door te
dringen zou op zich al een uitdaging zijn voor een pantser doorborende granaat afgevuurd vanaf een
lange loop anti-tank kanon op korte afstand. In feite is het idee van "dubbele-wanden" alleen van
toepassing op het geval van een pantser doorborende granaat, omdat deze door slechts twee
wanden loodrecht op zijn weg hoeft door te dringen.
Echter een aluminium vliegtuig heeft een veel zwaardere taak. In aanvulling op het doorsnijden van
de dubbele wanden die haaks op haar weg staan moeten er ook nog twee wanden die er evenwijdig
mee lopen doorgesneden worden. Elke vierkante stalen balk heeft immers 4 wanden. En deze twee
parallelle wanden representeren uiteraard een nog veel grotere "dikte" ...
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Op de figuur hierboven zijn de officiële diagrammen van de profielen van de buitenste kolommen
van de Twin Towers weergegeven en van de vloeren die overeenkomen met de impact van de
vermeende "vliegtuigen". Met pijlen is de dikte van het staal dat gepenetreerd / gesneden moet
worden door mij toegevoegd ter vergelijking van een aluminium vleugel van een vliegtuig en een
pantser doorborende granaat. De officiële schema's van dit type kunnen hier worden gevonden:
http://wtcmodel.wikidot.com/nist-core-column-data (Deze site is inmiddels verdwenen...)
Ik denk dat het nu een iets makkelijker is om na te denken over die vermeende pantser doorborende
mogelijkheden van de aluminium "Boeings 767" na vergelijking met een artilleriegranaat. Waarom
heeft de "9/11 Commissie" of hebben de "ingenieurs" van de hierboven genoemde NIST organisatie
destijds niet geprobeerd om een aantal “indringende” experimenteren uit te voeren met een aantal
afgeschreven passagier Boeing 767 vliegtuigen en een aantal van deze stalen kolommen? Een
dergelijk experiment zou toch heel goed kunnen helpen om degenen die twijfelen te overtuigen dat
het echt de "terroristische vliegtuigen" waren die het World Trade Center gesloopt hebben... Dit
bijzondere inzicht leidde bij velen tot de overtuiging dat, aangezien aluminium vliegtuigen blijkbaar
niet in staat waren tot een dergelijke prestatie, het kennelijk alleen "digitale" vliegtuigen waren die
de dichte dubbelwandige stalen gevels van de ter ziele gegane Twins konden doorbreken.
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Het lijkt duidelijk dat de stalen balken allemaal waren doorgesneden langs een paar eigenaardige
rechte lijnen, bovendien parallel aan elkaar, zodat de vorm van het vermeende "impact gat" ook niet
goed overeenkomt met het silhouet van een vliegtuig, zelfs niet op afstand. In feite is de verklaring
van dit bizarre fenomeen heel simpel. Zoals zichtbaar op deze foto van de toren zijn de
buitenwanden niet alleen uit stalen kolommen gemaakt. Er was ook een extra aluminium afdeklaag
aangebracht op buitenzijden van de stalen buiten kolommen. En in tegenstelling tot de stalen
kolommen (die min of meer aaneengesloten waren van de fundering tot aan de top), werd de
aluminium coating opgebouwd uit veel kortere verticale segmenten. Als men zorgvuldig kijkt naar de
details op de bovenstaande afbeelding zal het opvallen dat bepaalde horizontale lijnen parallel aan
elkaar zich herhalen op gelijke afstanden. Ze zijn een beetje zichtbaar op de onbeschadigde delen van
gevel van de toren. Deze lijnen zijn niets anders dan de verbindingen van de aluminium panelen en
laten zien wat de werkelijke lengte van elk stuk was. Het probleem van de 9/11 daders was dat het
nodig was om de holle gevormde snijladingen van conventionele explosieven niet binnen de toren
maar buiten de torens te positioneren. Deze explosieven waren nodig om de impact gaten van de
vliegtuig silhouetten te kunnen nabootsen. De explosieve energie van deze ladingen moest naar
binnen gericht zijn om de hele voorstelling plausibel te doen lijken. Als de ladingen binnen de toren
geplaatst zouden zijn dan zou de hele sectie van de toren die verondersteld werd "geraakt door een
vliegtuig" te zijn niet naar binnen vallen in de toren zoals het hoort, maar het zou naar buiten
geblazen worden. En in plaats van het "landingsgestel" of de "vliegtuig motor" zouden de simpelen
op de stoep brokstukken kunnen vinden van de stalen buiten gevel.
Blijkbaar was dat geen optie. Het bevestigen van de snijladingen buiten de gevels van de Twin Tower
was ook geen optie. Ze zouden zichtbaar zijn voor de mensen. Daarom hebben de gewiekste 9/11
daders hun holle gevormde springladingen tussen de buitenste aluminiumlaag en de stalen
kolommen in geplaatst. De explosieve energie werd zo naar binnen gericht, om exact de stalen
balken te snijden op de juiste plaatsen. En inderdaad, het werkte. Zoals te zien zijn de binnenste
stalen balken (die een "roestige" kleur hebben in tegenstelling tot de blauw-glanzende aluminium
panelen) inderdaad op de juiste plekken doorgesneden om het volledige vliegtuig silhouet precies te
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imiteren. Bovendien zijn de gesneden uiteinden van sommige stalen balken naar binnen gebogen
precies zoals het hoort te zijn. Echter de 9/11 daders hebben zich toch met iets misrekend. Hoewel
het grootste deel van de explosieve energie van de holle gevormde ladingen naar binnen werd
gericht naar het staal, was een vrij klein deel van de explosieve energie ook naar achteren gericht,
vergelijkbaar met een terugslag effect. Dit veroorzaakte dat de aluminium panelen naar buiten
werden geblazen. Echter in plaats van de aluminium panelen door te "snijden" heeft dit
terugslageffect de aluminium panelen in hun geheel losgerukt en ze op de trottoirs gesmeten.
Daarom is afhankelijk van de verticale plaatsing van de holle gevormde ladingen op sommige delen
één enkele verticale lengte van het aluminium weggeblazen, op sommige andere plaatsen een
dubbele verticale lengte en op sommige delen een drievoudige verticale lengte, etc. Daarom zien
deze kunstmatig gemaakte "inslag gaten" er eigenaardig uit, een soort "getrapte" vorm, in plaats van
een perfect silhouet van een vliegtuig zoals de bedoeling was.
[De onderstaande sectie ontbrak in de originele NEXUS-magazine versie. Deze is alleen toegevoegd
aan de internet-versie van dit artikel.]
In detail is zichtbaar hoe de stukken aluminium coating naar buiten worden geblazen op de
allerlaatste video, die te vinden is aan het einde van dit artikel. Tevens toont deze video de
afwezigheid aan van vortexen (luchtwervelingen) die onlosmakelijk verbonden zijn aan
voortsnellende (straal) vliegtuigen. Aan het begin van die video is duidelijk te zien dat meerdere
stukken van de aluminium coating met een vaste lengte naar buiten worden geblazen. Net iets vóór
de vuurballen uit van de werkelijke explosie, die zou zijn veroorzaakt door het "eerste vliegtuig", dat
erin slaagde om de noord toren van het WTC binnen te dringen. Hier is een screenshot uit die video,
die de rond vliegende aluminium panelen laat zien:
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Ik droomde er altijd van om een aantal kwaliteitsfoto’s te vinden die duidelijk laten zien hoe de
buitenste aluminium panelen weggeblazen worden op het moment van de explosie. Maar omdat
dergelijke foto's als "zeer opruiend" werden beschouwd door de Amerikaanse autoriteiten was het
vele jaren bijna onmogelijk om ze ergens op het internet te vinden vanwege censuur. Echter
misschien door puur geluk was ik uiteindelijk in staat om één van deze foto's te vinden per toeval (of,
misschien door de genade van de God).
Op 16 juli 2011 merkte ik per ongeluk in een van Bangkok’s boekenwinkels een speciale editie van
een tijdschrift met de naam "Life" op. De uitgave was getiteld "Brought to JUSTICE" (“Berecht”) en
was geheel gewijd aan de toenmalig recente "moord" op Osama bin Laden (die wordt beweerd te
zijn "vermoord" door Amerikaanse commando's op soeverein grondgebied van de onafhankelijke
staat van Pakistan en wiens lichaam haastig werd “verdronken” in de dichtstbijzijnde diepzee ergens
op 2.000 kilometers afstand). Meestal heb ik geen belangstelling voor propaganda materiaal, met
name van dit type, maar deze keer was ik aan het wachten op een vriend en had niets te doen. Dus
nam ik het tijdschrift van de standaard en bladerde er lui doorheen.

De omslag van het tijdschrift ik het over heb.
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Behalve enkele kwaliteitsportretten van Osama bin Laden en zijn familie en een paar belachelijke
propaganda foto's, werd op de pagina's 8-9 van dat tijdschrift een zeer opruiende opname van de
explosie in de zuidelijke toren geplaatst. Precies degene waarover ik aan het dromen was geweest!
Natuurlijk kocht ik meteen het tijdschrift en scande de foto. De foto is gemaakt door een zekere
Naomi Stock. Ik heb het gevoel dat ik gewoon het recht niet heb om mijn lezers het zien van dit
absoluut ongekende beeld te ontnemen en ik hoop van harte dat mevrouw Naomi Stock het niet erg
zal vinden als ik haar foto hier laat zien tesamen met de bewering dat dit een belangrijk stuk 9/11
bewijs is dat lang verborgen was voor de gemeenschap:

Deze unieke kwaliteitsfoto toont in detail aan welke delen van de aluminium panelen van gelijke
lengte weggeblazen worden weg van de explosie. Ze hebben een fractie van een seconde voorsprong
op de oranje vuurballen uit het binnenste van de toren. Sommige van die stukjes aluminium coating
zijn zichtbaar met min of meer exacte details. Een ander interessant punt is dat de aluminium
panelen naar beide richtingen vliegen- naar rechts (dat wil zeggen in de richting van de vermeende
"koers" van het vermeende "toestel"), alsook aan de linkerzijde, dat wil zeggen in de
tegenovergestelde richting aan de vermeende "koers" van het vermeende "toestel" (het "vliegtuig",
aldus het officiële verhaal en volgens de videos getoond op TV benaderde de zuidelijke toren van
links).
Laten we nog eens terugkeren naar de eerste foto van hierboven, die de details van de schade en het
vreemde "getrapte" gat laat zien in de stalen omtrek van de noordelijke toren van het WTC, gemaakt
door naar verluidt het aluminium vliegtuig (zelfs met inbegrip van "smalle doorsijdingen" waarvan
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beweerd wordt dat deze zijn gemaakt door de aluminium vleugels en de aluminium staart van het
aluminium "terroristen vliegtuig"). Hoewel eigenlijk heb ik nog een betere foto van die plek:
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Aangezien we al weten van de aluminium panelen (die werden geplaatst als segmenten van dezelfde
lengte) en aangezien we ook weten van de vierkante stalen kolommen acter die panelen kunnen we
nu duidelijk begrijpen wat er in werkelijkheid gebeurd is.

Los van dit alles: op deze foto is duidelijk een vrouw te zien, die zich wanhopig vasthoudt aan een van
de stalen kolommen en ze werd herkend als Edna Cintron. Ze had nog steeds de hoop om gered te
kunnen worden op het laatste moment. Helaas, ze kwam om het leven tijdens de ineenstorting van
de noord toren. Op die laatste momenten van haar leven liet ze aan de wereld zien dat de
Amerikaanse regering de mensen aan het bedriegen was. Louter door haar aanwezigheid op die
zogenaamd "hete" plaats waar stalen kolommen verondersteld werden "te smelten".
Veel onschuldige mensen die dit lezen hebben de volgende redelijke vraag: maar hoe zit het met de
vele ooggetuigen die de "vliegtuigen" zagen? Het antwoord is als volgt: het aantal ooggetuigen die
geen vliegtuigen zagen is ongeveer gelijk aan het aantal "ooggetuigen" die naar verluidt wel
"vliegtuigen" zagen.
OPMERKING: op mijn persoonlijke YouTube-kanaal zijn een paar "opruiende" hedendaagse
nieuwsberichten, die betrekking hebben op de eerste minuten van de 9/11 tragedie. Deze video's
laten zien dat GEEN van de eerste getuigen "vliegtuigen" gehoord of gezien hebben, maar enkel de
explosies op de bovenste verdiepingen van de Twin Towers hoorden en zagen. Hier zijn directe links
naar deze video:
http://www.youtube.com/watch?v=0YarBxlIzUk
http://www.youtube.com/watch?v=y68DfCMQS7c
http://www.youtube.com/watch?v=kPiQf53TSr4
http://www.youtube.com/watch?v=d3LXJwI-7xY
http://www.youtube.com/watch?v=bq1-BCeNcm0
http://www.youtube.com/watch?v=XA8xD9CFu40
http://www.youtube.com/watch?v=LT-Xa7rn7K4
http://www.youtube.com/watch?v=2VpWQ88Y9WM
http://www.youtube.com/watch?v=CI2lWZY869I
http://www.youtube.com/watch?v=7c8eT99_BAs
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Maar de massamedia hadden de voorkeur om in hun uitgezonden beeldmateriaal vooral die
"ooggetuigen" te tonen die beweerden de "vliegtuigen" gezien te hebben.
De gehele 9/11 productie was één grote misleiding. Als iemand erin geslaagd was om vervalste
beelden van de "vliegtuigen" te maken, die vervolgens de stalen balken van de Twin Towers lijken te
doorklieven met hetzelfde gemak als wanneer de vliegtuigen van staal gemaakt waren en de torens
van boter, er voorts in slaagden om deze beelden massaal door de massa media te laten
verspreiden, zou het ook niet redelijk zijn om te veronderstellen dat er ook op voorhand voldoende
nep "ooggetuigen" georganiseerd waren, die zouden beweren dat ze de "vliegtuigen" gezien
hadden? Natuurlijk, we moeten dus aannemen dat alle "ooggetuigen" die naar verluidt "zagen" hoe
aluminium vliegtuigen de dubbelwandige stalen gevels van de Twin Towers penetreerden slechts
acteurs waren, ingehuurd door de 9/11 daders om te liegen tegen de massamedia en het publiek.
Ten slotte, hier zijn nog twee video's.

8) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=Rml2TL5N8ds
Dit is tot nu toe het beste en het meest uitgebreide onderzoek naar de 9/11 "vliegtuigen" gemaakt
door een beroemde 9/11 onderzoeker en specialist in video bewerking Alexander Collin alias "Ace
Baker". Deze video is een absolute "must-see".
En de laatste is een korte video die zonder ook maar een woord uit te spreken duidelijk laat zien hoe
we bedrogen worden met de vliegtuigen. Trouwens, aan het begin van deze video zijn tevens die
vliegende stukjes aluminium coating duidelijk zichtbaar die hierboven werden besproken.

9) VIDEO - YouTube directe link: http://www.youtube.com/watch?v=Xlj1mVD2-HM
[Beschrijving letterlijk van YouTube door de maker van de video:] Op alle videobanden van de 1e
en 2e inslagen is er geen vortex zichtbaar. Ik kwam op de hoogte van dit feit toen ‘FactFinder’
‘generaal’ op Pilots for Truth het me een half jaar geleden vertelde. Toen maakte Rob Balsamo,
piloot, me weer sceptisch door te zeggen dat de hitte van de explosie te warm is om te worden
beïnvloed door de wervels. Maar toen kwam ik video’s tegen die duidelijk laten zien dat zelfs in
brandend napalm de wervels nog steeds aanwezig zijn, zoals in de normale lucht. Bekijk de 911
video's in HD en het zal opvallen dat er geen turbulentie zit in de rook of brand. Dit is alleen
mogelijk wanneer er geen vliegtuigen waren. Dit lijkt slechts een klein ding te zijn voor de daders,
maar het is in feite hard bewijs van het video bedrog. Vooraf gemonteerde ladingen zien er leuk
uit, maar kunnen niet het werkelijke effect van straalmotoren turbulentie en wervels reproduceren.
De wetten van de natuurkunde zijn niet met vakantie geweest op 9/11. Maar het gezonde verstand
van de goedgelovige mensen, die naar de tv keken bleek wel vaak op vakantie te zijn...
Niettemin, oudere Engelse woordenboeken gedrukt voor 11 september 2001, die de vreemde
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nucleaire term "ground zero" verklaren zouden kunnen dienen als het beste medicijn om de 9/11
illusie te overwinnen en het gezonde verstand terug te krijgen ...

Samen met de oude Engelse woordenboeken kunnen om dezelfde reden ook deze foto’s worden
gebruikt, waarop zichtbaar het gesmolten gesteente in kraters achtergelaten door de nucleaire
explosies onder de drie gebouwen van het World Trade Center, uiteindelijk afgekoeld en ontdaan
van alle resterende radioactieve stoffen:
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Zonder de getuigenis van een formele getuige is het door mij geschetste 9/11 plaatje in dit artikel
natuurlijk niet helemaal compleet. Ten minste één verklaring van een official is inderdaad nodig. Er
zijn veel getuigenissen beschikbaar, maar ik heb gekozen voor de beste en de meest overtuigende.
Er is een opmerkelijk artikel met de titel "Rudy Tuesday", gepubliceerd door The New York Magazine
online4. Dit artikel is niet alleen opmerkelijk omdat de term ground zero in relatie tot Manhattan’s
"Ground Zero" gebruikt wordt "as is", dat wil zeggen zonder aanhalingstekens en zonder
hoofdletters, zoals in iedere civiele beschermingshandleiding, maar ook als gevolg van de werkelijke
verklaring van de voormalige burgemeester van New York, Rudolph Giuliani.
Ik vindt het een dermate groot meesterwerk onder de belangrijkste 9/11 bewijsstukken en tevens
zo’n unieke getuigeverklaring vanuit het oogpunt van de psychologie, dat ik het hier in zijn geheel
citeer zonder enige toevoegingen.
De belangrijkste punten die de aandacht zeker niet mogen ontsnappen zijn door mij vet gedrukt.
Merk vooral op dat in de nasleep van de ongekende “kerosine-pannenkoek -ineenstorting” van het
WTC de burgemeester van New York zonder duidelijke reden "nucleair ging". Hij begon zijn toespraak
met rare opmerkingen over kernreactoren en vervolgde met de beweringen dat hij WIST op WAT de
ground zero reddingswerkers daadwerkelijk stonden. Dit terwijl hij ze zelf naar ground zero had
gestuurd zonder ze uitterusten met de beschermende haz-mat pakken:
"Goed dan, 9/11. Vanuit de eetkamer, nadat de salades worden geserveerd. Delaware congreslid
Mike Castle neemt de microfoon. Hij vertelt over Rudy en de auto ramen wassers. BlackBerry's blijven

4

http://nymag.com/news/features/28517/
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afgaan. Maar dan vertelt Castle over de ground zero rondleiding, die de burgemeester hem en andere
leden van het Congres heeft gegeven in de dagen na de terroristische aanslagen. Men begint op te
letten. "Hij woonde het grootste deel van de begrafenissen bij , hij was er op alle mogelijke
manieren", zegt Castle. "Ik denk niet dat we hem ooit genoeg kunnen bedanken voor wat hij deed."
Nu komt Rudy naar het podium en iedereen gaat staan. Mannen in keurige pakken komen overeind
aan de goedkope tafels en een bankierstype steekt zijn vingers in zijn mond en fluit luid. Aanvankelijk
verspilt Giuliani de goede wil. Een beetje over immigratie en een plof in de microfoon. Hij merkt op
dat China al meer dan 30 kernreactoren heeft gebouwd sinds wij er voor het laatst een bouwden.
"Misschien moeten we China meer kopiëren." Wat? Je kunt de vraagtekens boven de hoofden van
mensen zien zweven: Is dit wel dezelfde man die we op de televisie zagen? De man die zo
presidentieel was toen onze werkelijke president MIA was? Maar dan vindt Rudy zijn comfort zone
terug. Samen met McCain en Mitt Romney, zijn bekendste collega Republikeinse
presidentskandidaten, is Giuliani twee handen op één buik met de president. Maar Rudy kan de
kwestie bespelen op een manier die McCain en Romney, om over Hillary en Barack Obama maar te
zwijgen, dat niet kunnen. En nu doet hij exact dat: Irak leidt tot 9/11, wat leidt tot het heilige beeld
van de reddingwerkers die de vlag hijsen op ground zero. "Ik wist waar ze op stonden," zegt Giuliani .
"Ze stonden bovenop een kookpot. Ze stonden bovenop een vuurzee van 2000 graden die
ondergronds woedden voor honderd dagen. En ze riskeerden hun leven met het hijsen van die vlag."
De kamer stil is. Geen enkele vork raakt een bord, geen enkele gouden armband rinkeltt. "Zij hezen de
vlag om te zeggen, 'Je kunt ons niet verslaan, want wij zijn Amerikanen.'" De burgemeester pauzeert
en alsof het afgesproken werk was snottert een oude vrouw. Hij vervolgt. "En we zeggen dit niet op
een arrogantie of op een militaristische manier, maar op een spirituele manier: Onze ideeën zijn beter
dan die van jullie "".
Ik ben er niet zo zeker van dat "hun ideeën" inderdaad beter zijn dan "de onze", want ik denk niet dat
het een goed idee was om de 3 wolkenkrabbers in het midden van die druk bevolkte stad te slopen
met thermonucleaire explosies, waarvan elk 8 keer krachtiger dan de bom op Hiroshima. Echter in
principe ben ik het met de heer Giuliani eens. De arme ground zero reddingswerkers werkten
inderdaad bovenop de deksel van een stoofketel, waarmee zij inderdaad hun leven in gevaar
brachten, zoals redelijkerwijs te verwachten is, wanneer goedgelovige mensen zonder
beschermende uitrusting werken op een plaats waar recent een nucleaire explosie heeft
plaatsgevonden.
Vanaf nu denk ik, heeft de lezer een min of meer een volledig beeld van de gebeurtenissen op
Manhattan "Ground Zero" en wat de term "ground zero" in de pre-9/11 Engelse taal betekende. En
dit wordt zelfs ondersteund door de verklaringe van een belangrijke getuige .
Ik denk dat veel lezers nog veel vragen over zullen hebben . Zoals wat heeft het Pentagon geraakt?
Als de vliegtuigen niet de Twin Towers hebben geraakt waar zijn de werkelijke vliegtuigen dan
gebleven? Wat is er gebeurd met hun passagiers? Wat is er gebeurd met de vermeende "kapers"?
Wat is er gebeurd met vlucht 93? Waarom werd de “Doomsday Plane” gezien op 9/11? Waarom was
het niet mogelijk om eerst de noordelijke toren te slopen voor de zuidelijke toren? Waarom de Twins
en het WTC-7 door de Amerikaanse autoriteiten hoe dan ook gesloopt moesten worden? Waarom er
niet zo veel gevallen van acute stralingsziekte bij de ground zero reddingswerkers waren, maar
eerder gevallen van chronische stralingsziekte? Wie heeft de anthrax-brieven verzonden en waarom?
Waarom de inlichtingen diensten van andere landen, bijvoorbeeld die van Rusland, India en China, bij
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voorkeur “niet opmerkten” dat de Amerikaanse regering het World Trade Center vernietigde met
drie 150 kiloton thermonucleaire explosies en als zodanig deze actie niets met Afghanistan en niets
met Irak te maken had? Waarom de IAEA zweeg? En ten slotte, wie organiseerde 9/11 en waarom?
Zoals men zich waarschijnlijk kan voorstellen is 9/11 een dermate ingewikkelde operatie en de
afzonderlijke aspecten zijn zo met elkaar verweven, dat het simpelweg onmogelijk is om de gehele
kwestie "in het kort" te beschrijven met voldoende aandacht voor alle aspecten. Het is absoluut
kansloos om een min of meer bevredigende verklaring van de gehele 9/11 affaire te geven in een
beperkte ruimte als dit Nexus-Magazine artikel.
In september 2009 heb ik een 4 uur durende video-presentatie gemaakt en deze verklaart heel veel
over 9/11 in zijn totaliteit. Deze video kan gevonden worden op het internet door te zoeken naar
"Dimitri Khalezov video". Ik heb verder ook een meer dan 500 pagina's tellend boek geschreven . Dit
is slechts om te illustreren dat het echt onmogelijk is om uit te leggen wat er werkelijk op 9/11
gebeurde in zijn totaliteit met een beperkt artikel als dit. Om slechts de technische aspecten uit te
leggen van de 9/11 raketaanval op het Pentagon en over alle omstandigheden rond deze aanslag zou
ongeveer een arikel van vergelijkbare grootte als dit nodig zijn. Maar hopelijk kan dat verhaal hier
worden voortgezet. Daarom kan ik van alle mogelijke vragen zoals vermeld in de bovenstaande
paragraaf alleen antwoord geven op de laatste: de 9/11 aanslagen werden georganiseerd door
diegenen die de Verenigde Staten te samen met andere landen de absurde oorlogen in Afghanistan
en Irak in wilden drijven en die wilden dat de burgers van deze landen hun laatste overgebleven
vrijheden en mensenrechten werden afgenomen. Het moet duidelijk zijn dat nog Al-Qaeda nog
andere moslimorganisaties de mogelijkheden konden hebben om de Amerikaanse massamedia te
voorzien van beeldmateriaal van vervalste "vliegtuigen", die voldoende getuigen konden inhuren die
'zagen' hoe aluminium vliegtuigen pentreerden in stalen frame wolkenkrabbers en tegelijkertijd het
WTC konden slopen met drie ondergrondse 150 kiloton thermo-nucleaire explosies elk van de drie 8
keer zo krachtig als de eerste atoombom op Hiroshima.
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P.S. Zeer opruiende plaatjes uit de goede oude tijd...
De onderstaande figuur werd door een van mijn lezers ontdekt op Wikipedia in een artikel waarin
kernproeven worden beschreven: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_testing
De eigenlijke foto is hier gepubliceerd:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_nuclear_testing.svg
Onderstaande figuur is niet opgenomen in de oorspronkelijke versie van dit artikel gepubliceerd door
het NEXUS Magazine. Ik vind het toch een erg grappig plaatje en kon het dan ook niet laten om hem
toe te voegen aan de Internet editie van mijn artikel.
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Het diagram toont vier types van nucleaire explosies uitgevoerd in verschillende omgevingen:
1) atmosferische, 2) ondergrondse, 3) exoatmospheric; 4) onder water.
Raad eens waarom ze de "hoge constructie" positioneerden pal boven de plek van een ondergrondse
nucleaire explosie? Die bepaalde "golven" rondom uitstraalt?
Dit is een klassiek diagram uit de zeventiger jaren. In die dagen werden nucleaire explosies niet als
“boosaardig” gezien en werden ze op grote schaal besproken. En het was kennelijk toen niet een
groot geheim dat ondergrondse kernexplosies met succes kon worden gebruikt voor de sloop van
wolkenkrabbers ...
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Over de auteur
Het ministerie van Defensie van de Sovjet-Unie, de Special Control Service, ook wel bekend als de
Sovjet-atomaire (later "nucleaire") Inlichtingendienst, was een geheime militaire eenheid, die
verantwoordelijk was voor het opsporen van nucleaire explosies (met inbegrip van ondergrondse
kernproeven) van diverse tegenstanders van de voormalige Sovjet-Unie, alsmede verantwoordelijk
voor de controle op de naleving van verschillende internationale verdragen met betrekking tot de
nucleaire proeven en op vreedzame nucleaire explosies. Na 11 september 2001 ondernam Khalezov
een aantal uitgebreide 9/11 onderzoeken en bewees dat de Twin Towers van het World Trade Center
en WTC gebouw 7 vernietigd waren door drie ondergrondse thermo-nucleaire explosies. Daarmee
verdiende de sloop plaats de naam "ground zero". Bovendien verklaart hij dat hij afwist van de
ingebouwde zogenaamde "noodgevallen nucleaire sloop voorziening" van de Twin Towers al terug in
de tachtiger jaren als militair in de Sovjet-Special Control Service.

Dimitri A. Khalezov, een voormalige Sovjet-burger, een voormalig officier van de zogenaamde
"militaire eenheid 46179", ook wel bekend als de "Special Control Service" van het 12e
hoofddirectoraat van het Ministerie van Defensie van de USSR.
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GELIEVE TE LEZEN:
Geachte lezers,
Het was niet makkelijk om tot dit onderzoeksresultaat te komen en om de bijbehorende videopresentatie te maken. Behalve dat het een aantal jaren gekost heeft om het bewijsmateriaal te
verzamelen, heb ik ook een aantal jaren moeten vechten met verschillende geheime diensten, die dit
tegenwerkten op de een of andere manier. Niets van dit alles is echt goedkoop ...
In aanvulling hierop vereist het aanzienlijke kosten om deze materialen te verspreiden vandaag de
dag en ze te vertalen naar andere talen.
Als gevolg van deze inspanningen bent u nu eindelijk de waarheid te weten gekomen over de meest
ingewikkelde en de meest ongelooflijke gebeurtenis van de 21ste eeuw, 9/11. Het is onwaarschijnlijk
dat er iets anders qua belang te vergelijken is met deze kennis die u gratis hebt kunnen ontvangen.
Het was echter gratis voor u, maar niet voor mij. Ik maak nog steeds kosten om u deze informatie te
kunnen geven.
Als u uw dankbaarheid wilt uiten of mijn inspanningen wilt ondersteunen of beiden, alstublieft
overweeg een donatie. Uw financiele steun is hard nodig om dingen in beweging te kunnen houden.
Wanneer u een donatie doet, kunt u er zeker van zijn dat u de Waarheid rondom 9/11 steund.
U kunt meer informatie over hoe te doneren op mijn website vermeld aan het eind van dit artikel
vinden [houdt er rekening mee dat de toegang tot sommige websites geblokkeerd kan zijn door de
autoriteiten in uw land. Er is dan alleen toegang via een proxy mogelijk in dat geval].
U kunt ook rechtstreeks geld (in elke valuta) overmaken naar de volgende bankrekening in Bangkok,
Thailand:
================================================
Beneficiary Bank: Krung Thai Bank Public Company Limited
SWIFT Code : KRTHTHBK
ROUTING NO/ CHIPS UD: 007895
Branch: Phahonyouthin 39 branch
ADDRESS: Krung Thai Bank Public Company Limited, Phahonyouthin 39 branch,
1905/5-9 Phahonyouthin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand.
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Tel. (662) 208-4585 to 90
Fax. (662) 255-9397
Beneficiary's Name:

MR. DMITRI KHALEZOV

[SVP draag er zorg voor dat mijn naam exact is gespeld als “DMITRI” en dus niet als “DIMITRI” en dat
de middelnaam niet wordt gebruikt!]
Beneficiary's Account No: 039-0-36139-9
-------------------Correspondent's bank in USD currency:
- Bank of New York, New York (IRVTUS3N)
- Krung Thai Bank Public Co., Ltd. New York (KRTHUS33)
- Krung Thai Bank Public Co., Ltd. Los Angeles (KRTHUS6L)
- American Express Bank, New York (AEIBUS33)
- Bankers Trust Co., New York (BKTRUS33)
- First Union National Bank, New York (PNBPUS3NNYC)
- Union Bank of California. N.A. New York
====================================================
Indien de bovengenoemde rekening zou worden afgesloten door de autoriteiten, kunt u altijd kijken
op www.911thology.com of www.911thology.cn voor bijgewerkte informatie met betrekking tot
andere bankrekeningen die kunnen worden gebruikt voor donaties, of u kunt persoonlijk contact
opnemen met Dimitri Khalezov.
Als alternatief kunnen donaties worden verzonden via het "WebMoney" systeem
(www.webmoney.ru/eng/) in een van de volgende Web Money "portemonnees" die behoren aan
Dimitri Khalezov:
Z285632610819 (US dollars)
E266344985402 (Euro)
R384502243216 (Russische roebels)
U327130392143 (Oekraïense Hryvnia)
(SVP, gebruik niet de "confirmation/ authorization" optie als u geld wilt doneren via het WebMoney
systeem. SVP specificeer de transactie ook niet als een “donatie”, maar als een "betaling voor het
boek" of een "betaling voor de video".)
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Voor degenen die niet vertrouwt zijn met online donaties en liever een cheque sturen is hier het
postadres:
Mr. Dmitri Khalezov [Let op de exacte spelling van mijn voornaam!]
P.O. Box 36
Yannawa
Bangkok
Thailand 10120
Als alternatief kunnen donaties worden verstuurd via de "Western Union" service direct naar:
Mr. Dmitri Khalezov, Bangkok, Thailand.
[Gelieve zorg te dragen voor de exacte spelling van mijn voornaam: Dmitri en gebruik SVP geen
middelnaam; merk ook op dat de voor en achternaam niet omgewisseld mogen worden anders zal de
Western Union de transactie weigeren.]
Als u de “Western Union” gebruikt, SVP stuur mij een SMS met de volgende gegevens met betrekking
op de Western Union transfer:
-MTCN (Money Transfer Control Number);
-de naam van de afzender (de volledige naam);
-het land van waaruit het geld verzonden is;
-soort valuta;
-het bedrag van de transactie;

Naar dit mobiele telefoon nummer in Bangkok: +66812492233, en SVP herhaal dezelfde informatie
nogmaals naar het volgende e-mail adres: donate@911thology.com
U kunt ook altijd contact op nemen met Dimitri Khalezov over ideeën met betrekking op
ondersteuning of voorstellen in verband met samenwerking.
Telefoonnummers in Bangkok, Thailand:

+6681-2492233 en +6627-76810444
081-2492233 027-76810444

Geschikte tijd voor contact via de telefoon: 8 AM - 9 PM Bangkok tijd (+7 GMT).
Mijn mobiele telefoons +6685-1230760 en +6681-1333644 voorheen getoond op de website van
Dimitri Khalezov functioneren nog steeds als contact telefoons, maar zijn nu voorbehouden voor
strikt persoonlijk gebruik.
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Mijn andere contactgegevens vindt u hier:
www.dkhalezov.com
of hier:
www.911thology.com
of hier:
www.911thology.cn
Behalve donaties, zijn er ook een aantal vrijwilligers nodig die kunnen helpen met het kopiëren en
verspreiden van de waarheid over 9/11, maar ook vrijwilligers die kunnen helpen om deze
materialen te vertalen naar vreemde talen, voornamelijk Arabisch, Perzisch, Turks, maar ook Frans,
Spaans, Duits , Japans en Chinees. Vertalen naar overige talen zou ook nuttig kunnen zijn, echter
neem dan eerst contact met Dimitri Khalezov op voordat u begint met een bepaalde vertaling om te
controleren of deze nog steeds nodig is.
Mocht u wensen om financieel of met persoonlijke inspanningen bij te dragen tot zowel de
distributie of vertaling van deze materialen, neem dan contact met mij op. Contactgegevens zijn
altijd te vinden op www.dkhalezov.com of www.911thology.com of www.911thology.cn [houdt er
rekening mee dat de toegang tot sommige websites geblokkeerd kan zijn door de autoriteiten in uw
land. Er is dan alleen toegang via een proxy mogelijk in dat geval].

Bij gevoelige zaken heeft een versleutelde manier van communicatie met behulp van CipherWall
Network de voorkeur. Alsjeblieft, zie www.dkhalezov.com (contact pagina) voor meer informatie
over hoe u dit programma kunt gebruiken.
Bij voorbaat dank voor uw donatie.
Wij zullen u dankbaar zijn als u ons helpt om deze materialen verspreiden. Maak kopieën en stuur ze
naar anderen. Upload naar het internet, brand DVD's. Stuur ze naar senatoren, stuur ze naar de
Ground Zero responders, stuur ze naar hen die kantoren huren rond Ground Zero en aan degenen
die kantoren huren in de Sears Tower, stuur ze naar vrienden, stuur ze naar familie, en stuur ze
gewoon naar iedereen. Dring bij anderen aan om hetzelfde te doen en ze te sturen naar meer
mensen. Mensen moeten de waarheid kennen. Als elke Amerikaanse burger weet wat er echt
gebeurd is met het WTC, dan zal de Amerikaanse regering geen andere keuze hebben dan de
Waarheid toe te laten, eindelijk, en degenen die echt schuldig zijn aan de 9/11 misdaden te straffen.
Misschien zult u zelfs een kans krijgen om de vroegere burgerlijke vrijheden terug te eisen , die zijn
afgenomen naar aanleiding van 9/11 en de oorlog tegen de zogenaamde "terreur" ...
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Stuur deze materialen naar meer mensen en er zal een grotere publieke reactie van dezelfde soort te
zien zijn:

“9-11 verraden van binnen uit, WTC’s met kernwapens gesloopt”
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Eindnoten:
1

Lombardie, Kristen: “Death by Dust” on VillageVoice.com:
http://www.villagevoice.com/news/0648,lombardi,75156,2.html
2

Ibid, S5.

3

Het volledige verhaal over Dhr. John Walcott die beenmergtransplantatie moest ondergaan:
http://www.nypost.com/seven/12172007/news/regionalnews/9_11_hero_meets_his_cell_mate_11157.
htm Nog een schokkend verhaal hier: http://abcnews.go.com/US/Story?id=2408066&page=1
4

Rodrick, Steven: “Rudy Tuesday” from NYmag.com 25.02.07:
http://nymag.com/news/features/28517/

Overige Links:
Actuele informatie (waaronder de informatie van de laatst gepubliceerde materialen, de auteur
contact informatie en informatie met betrekking tot donaties) [houdt er rekening mee dat de
toegang tot sommige websites geblokkeerd kan zijn door de autoriteiten in uw land. Er is dan alleen
toegang via een proxy mogelijk in dat geval].
http://www.dkhalezov.com
http://www.911thology.co.th
http://www.911thology.info

http://www.911thology.com
http://www.911thology.org
http://www.911thology.biz

http://www.911thology.cn
http://www.911thology.net
http://www.911thology.ru

Download videos en overage bestanden:

http://911-truth.net

YouTube Kanaal:

http://www.youtube.com/user/DimitriKhalezov
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