Meer dan vijftienhonderd architecten en ingenieurs
pleiten voor een écht onderzoek.
Architects and Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth)
Architects & Engineers for 9/11 Truth is een onpartijdige non-profitorganisatie van architecten, ingenieurs en betrokkenen die de leugens blootleggen en de waarheden onthullen over de vernietiging van
de 3 World Trade Center-gebouwen op 11-09-2001. Bezoek onze website. Teken de petitie. Sluit u aan!

Waarom wij de vernietiging van het World Trade Center
opnieuw onderzoeken
Door de schok ten gevolge van het verschrikkelijke verlies aan levens en de verwoestingen op 11 september, vertrouwden de meesten op de analyses van “experts” die tegenstrijdige belangen hadden.
Sinds 2001 hebben we de tijd gehad om uit de hypnotische trance van het trauma te ontwaken en het
wetenschappelijke, forensische bewijs rationeel te onderzoeken. Deze evaluatie roept ernstige twijfels
op bij de verhalen in de media en de officiële rapporten van de 9/11 Commissie, FEMA (Federal Emergency Management Agency) en NIST (National Institute of Standards and Technology). Meer dan 1.500
architecten en ingenieurs eisen een nieuw onderzoek. Ons aantal groeit snel!

Meer dan 1.500 architecten en ingenieurs onthullen:

Wat de overheid en media
u niet vertellen over

9/11

Ontdek meer op AE911Truth.org
Onze website bevat veel informatie en bronnen, waaronder informatieve
DVD’s met dynamische
multimedia presentaties
door Richard Gage, AIA
(American Institute of
Architects) en anderen.

de DVD
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“

— Kamal Obeid, PE, Constructeur

Ik denk dat we geschokt waren toen de gebouwen neerkwamen: er klopte iets niet. Richard Gage,
AIA, doet op wetenschappelijke en onpartijdige wijze uitstekend werk met het blootleggen van de
problemen met de officiële verklaring. Het is een “Ongemakkelijke Waarheid” over 9/11 die iedereen
moet kennen. Zet je schrap.
— Chris Mungenast, AIA

Bezoek onze website en steun ons

AE911Truth.org
2342 Shattuck Avenue, Suite 189, Berkeley, CA 94704, USA

1.500
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AE911Truth onthult NIST onwaarheden - een plaatselijk falen in een stalen draagconstructie als die
van WTC 7 kan onmogelijk een catastrofale instorting als een kaartenhuis met een vrije-val snelheid
veroorzaken, zonder een gelijktijdig en gelijkmatig verlies van draagkracht op sleutelposities in het
gebouw.

Vertrouw uw eigen ogen, de feiten en de natuurkundewetten
WTC

7

World Trade Center Gebouw 7: de 47 verdiepingen
tellende wolkenkrabber, NIET geraakt door een
vliegtuig, was de derde toren die op 11 september
volledig instortte.

Instorting van WTC 7 lijkt op een klassieke EXPLOSIEVE SLOOP:
• Het gebouw valt bijna rechtstandig neer in ongeveer 7 seconden met ruim 30 meter in vrije-val, volgens NIST.
• De gebouwmassa valt eenparig in de richting van de grootste
weerstand. Dit vereist een exact getimed en planmatig verwijderen van de belangrijkste kolommen.
• De knik in de daklijn is kenmerkend voor het begin van een explosieve sloop waarbij gebouwen symmetrisch imploderen en
naar binnen toe instorten.

KLEINE KORTSTONDIGE BRANDEN konden niet de oorzaak zijn van
het bezwijken van deze moderne en brandwerend uitgevoerde stalen bouwstructuur door “thermische uitzetting” (NIST).
Een enkel, plaatselijk falen (een losgeraakte balk – NIST) kon niet
de oorzaak zijn van het systematisch en volledige BEZWIJKEN VAN
400 ANDERE STAALVERBINDINGEN PER SECONDE.
Talloze incidenten en opgenomen verklaringen wijzen op VOORKENNIS, zoals het aftellen, de waarschuwingen en de aankondigingen door zowel CNN als de BBC van de instorting... vóórdat het
gebeurde!

Buiten het NIST-rapport gehouden bewijsmateriaal:
1 Het meeste puin
van de implosie
kwam terecht
in een keurige
hoop, in de voet
van het gebouw.
2 De stalen constructie van 47 bouwlagen was
volledig ontleed en gereduceerd tot een
kleine hoop van slechts enkele verdiepingen
hoog – een onmiskenbaar kenmerk van explosieve sloop.
3 Hete plekken in het puin, te zien op infraroodopnamen van NASA, hielden wekenlang aan met temperaturen ver boven die
van normale kantoorbranden.

4 Bewijs van gesmolten staal en “ernstige
hoge-temperatuurcorrosie”, vastgelegd in
Appendix C van het FEMA rappport. Probleem:
kantoorbranden
laten staal niet smelten. Ander onderzoek
onthult de signatuur
van thermiet, een explosief dat gesmolten
ijzer produceert.
5 FEMA’s rapport uit mei 2002 concludeert
dat de veronderstelde oorzaak [dieseloliebranden] een “lage waarschijnlijkheid van
optreden” had en dat “verder onderzoek en
analyse nodig zijn”, hoewel op dat moment
de verwijdering en vernietiging van het bewijsmateriaal al was gearrangeerd.

Twin
Towers

WTC

WTC 1 & 2 vertoonden tal van kenmerken die
typerend zijn voor explosieve sloop, alsook
extreme explosiviteit, verpulvering, zijwaartse
erupties van puin en chemisch bewijs.

1 Eenparige versnelling in de richting van de grootste weerstand – te snel voor “ineenklappen”
2 Onnatuurlijk symmetrische verspreiding van puin
3 Extreem snel begin van de vernietiging
4 Meer dan honderd reddingswerkers meldden explosies en
lichtflitsen
5 Tonnen wegende stalen elementen schieten 200 meter
zijwaarts weg met 80 km/u
6 Verpulvering in de lucht van 80.000 ton beton, metalen
bekleding en vloerbalken
7 Enorme, uitdijende pyroclastisch-achtige wolken
8 In de 400 m wijde puinhoop zijn er geen opeengestapelde
vloeren te zien
9 Geïsoleerde explosieve uitbarstingen op 20-40
verdiepingen ónder de vernietigingszone
10 Volledige ontleding van de stalen constructie
11 Tonnen vloeibaar ijzer gevonden onder alle 3 de torens
12 Bewijs van thermiet gevonden in eerder gesmolten metaal,
het WTC-stof en -staal
13 Scherfjes van geavanceerde nanothermiet-explosieven
aangetoond in de WTC-stofmonsters
14 Nooit eerder in de geschiedenis is een toren met een stalen
draagstructuur ten gevolge van brand ingestort

De paddenstoelwolk
vertoonde op- en buitenwaartse uitbarstingen
in de eerste seconden –
de geometrie van een
explosie, niet van
een instorting door
zwaartekracht

Het bewijsmateriaal vertelt de waarheid:

De brandweer en anderen vonden tonnen vloeibaar metaal
“stromend als lava” onder de
3 torens. Kantoorbranden van
760°C kunnen geen vloeibaar
metaal van meer dan 1500°C
veroorzaken. Thermiet wel.

In het WTC stof zijn microbolletjes van gesmolten ijzer en
aluminium aangetoond door de
USGS, het milieu adviesbureau
RJ Lee en onafhankelijke natuurkundigen. Thermietreacties
kunnen dit fenomeen verklaren.

WTC stofmonsters bevatten
kleine scherfjes van hoogenergetisch nanothermiet composiet – uniforme nanodeeltjes,
verdeeld en ingebed in een
organische, gasproducerende
(explosieve) verbinding.

> Voor meer informatie, bezoek AE911Truth.org

