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„Nepnieuws, fake news, trollen, nieuws-of-nonsens, conspiracies, samenzweringsdenkers. Deze termen buitelen om de haverklap door de media. Wat 
nog te geloven? Vroeger was de krant 'een meneer' en het NOS 8-uur-journaal heilig. Daar kon je van op aan. Ook de overheid was betrouwbaar, zeker via 
Postbus 51. Maar tegenwoordig? 

Mensen en media spelden elkaar van alles op de mouw. Het lijkt nu anders dan vroeger, maar is dat wel zo? Nee. Helemaal niet. Het nep-nieuws is al zo 
oud als de mensheid. Maar vroeger waren de burgers gezagsgetrouw en daardoor goedgelovig. Het theatercollege Kom Plot gaat over misleiding. 

Misleiding is een van de alleroudste strategieën in de krijgskunst. In leerboeken voor legeraanvoerders in het keizerlijke oude China werd het duizenden 
jaren geleden al onderwezen: misleiding is een van de beste manieren om een voorsprong op je tegenstander te organiseren. Trek bijvoorbeeld ten 
strijde in het gevechtstenue van je vijand! Een aanval onder 'valse vlag' is ook al heel wat eeuwen bijzonder populair. Wat houdt zo'n 'false flag' in? Je 
organiseert een aanval op je eigen burgers en geeft een ander daarvan de schuld. Dan heb je een prima reden om oorlog te gaan voeren tegen die ander 
en je burgers zullen het met je eens zijn.  

De krijgsgeschiedenis wemelt van de voorbeelden. Maar als een oplettende burger op onderzoek uit gaat en met de conclusie komt: "We zijn aange-
vallen door onze eigen overheid! Het was een aanval onder valse vlag!" dan zal die burger meteen worden beschuldigd van samenzweringsdenken 
en het stempel krijgen van 'conspiracy-gekkie'. 

Deze media-tactiek is vervolmaakt door de CIA na 1963, toen miljoenen wereldburgers de officiële lezing over de moord op J.F. Kennedy niet geloofden 
en vragen gingen stellen. De CIA betaalde toen miljoenen aan journalisten, hoofdredacteuren en presentatoren van nieuws-shows om iedereen die het 
Warren Report ter discussie stelde te beschuldigen van 'conspiracy-thinking'. Een uiterst succesvolle tactiek die tot op de dag van vandaag uitstekend 
werkt. 

De overheid misleidt de burger, die vertrouwt het zaakje niet, gaat op onderzoek uit én... krijgt een onuitwisbaar stempel op het voorhoofd: ‘samen-
zweringsdenker’. En daarmee ben je monddood en onschadelijk gemaakt. Met dat risico behandel ik in Kom Plot samenzweringen van de moord op 
Julius Caesar via de moord op J.F. Kennedy tot uiteindelijk het hoofdonderwerp: 9/11. In drie uur doceer ik je een vijftiental ongerijmdheden in de 
officiële lezing van 9/11. Met als belangrijkste nooit-bevredigend-verklaarde-smoking-gun: Building 7. Maar wees niet bang: de verhalen en gebeur-
tenissen zijn zo absurd dat er ook heel veel gelachen wordt tijdens Kom Plot. Kom maar kijken als je durft…”                   [www.11september.eu/komplot] 

Aldus de wervende tekst voor mijn theatercollege. Buiten het theater leiden de ongerijmdheden die ik in beeld breng 
echter nog steeds een eigen leven en denderen door in de rauwe werkelijkheid. Ik ben geen doemdenker, maar als we 
zo doorgaan en nu niet ingrijpen dan valt er weinig goeds in de nabije toekomst te verwachten. De leugens moeten 
definitief ontrafeld worden en de werkelijke daders dienen hun gerechte straf te krijgen. Daarom heb ik samen met 
een aantal bestaande organisaties in Nederland het plan opgevat om de Stichting 11 September op te richten. Deze 
stichting moet u, ook na mijn theaterreeks, van informatie blijven voorzien en doorpakken, debatteren, confronteren, 
samenwerken, stimuleren en vooral doorgaan!

• ondersteunen van initiatieven tot een breed, internationaal,     
 onafhankelijk, forensisch/wetenschappelijk onderzoek naar de    
 toedracht van de aanslagen in de VS op 11 september 2001 
• ondersteunen van initiatieven tot een juridisch onderzoek om     
 strafrechtelijke vervolging van de werkelijke daders mogelijk te maken 

• ondersteunen van initiatieven tot het verzamelen van gegevens met   
 betrekking tot de gevolgen die de aanslagen hebben gehad op de   
 mensheid 
• bevorderen van samenwerking met soortgelijke organisaties in    
 binnen- en buitenland 

• benaderen van alle vormen van publieke media om daarin toelichting   
 te geven op de doelstellingen en motieven van de stichting 

• stimuleren van bewustwording bij de jeugd over de toedracht en    
 de gevolgen van 9/11 

• werven van fondsen om bovenstaande initiatieven te faciliteren 

De media berichten eenzijdig over 9/11 en propageren de officiële lezing. 
Voor een evenwichtig beeld en een gefundeerde mening is het essentieel 
om alle feiten zelf te onderzoeken. Op onze website hebben wij de 
belangrijkste boeken, video’s en links naar andere websites verzameld die 
u hierbij op weg kunnen helpen. Bezoek de site vandaag nog.

Onze doelstellingen George van Houts’ Kom Plot en de Stichting 11 September

Onderzoek, doe mee en/of doneer!
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10 redenen om 9/11 en de gevolgen met andere ogen te bekijken en nader te onderzoeken
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In 2000 schreef PNAC, de invloedrijke neo-conservatieve denktank 
'Project for a New American Century', dat als de VS hun positie in 
de wereld zouden willen handhaven en verder zouden willen 
uitbouwen, zij een nieuw drama als Pearl Harbor nodig zouden 
hebben om het Amerikaanse volk weer oorlogszuchtig te krijgen.

Alle vliegtuigen die boven Amerikaans grondgebied uit koers 
raken, worden doorgaans binnen 10 minuten door straaljagers 
onderschept. Op 9/11 gebeurde dit bij de 4 gekaapte toestellen 
in het geheel niet. Waarom op die dag juist niet? En waarom 
waren er tevens grootscheepse militaire oefeningen gaande?

De Twin Towers werden zowel op een andere hoogte als onder 
een andere hoek door een vliegtuig geraakt. Toch stortten zij op 
nagenoeg dezelfde wijze in: vloeiend, explosief, symmetrisch, 
binnen 12 seconden en door 70.000 ton koud, intact, constructief 
staal. Dus vreemd genoeg door de weg van de meeste weerstand!

WTC 7, een wolkenkrabber van 47 verdiepingen en 190 m. hoog, 
was om 17:20 uur op 9/11 de 3e toren die instortte. Zonder dat er 
een vliegtuig in was gevlogen. De kleine brandhaarden die er 
woedden, waren al geruime tijd gedoofd toen de toren plotseling 
als in een gecontroleerde explosieve sloop naar beneden kwam. 
De Nederlandse explosieve-sloop-expert wijlen Danny Jowenko 
onderschreef dit met stelligheid toen hem in 2006 de voor hem 
onbekende beelden werden getoond van het instortende gebouw 
in een TV-uitzending van Zembla.

WTC 7 stortte gedurende de eerste 2,25 seconden in met de vrije-
val snelheid. Dat is over 30 meter, ofwel ongeveer 8 verdiepingen. 
Dit feit wordt zelfs door het NIST (het Amerikaanse TNO) volledig 
erkend. Het houdt echter in dat de complete draagstructuur, 
inclusief alle verbindingen van die verdiepingen tegelijkertijd en 
volledig hun functie hadden verloren. Een kantoorbrand kan dit 
nooit veroorzaken en het was tot die dag ook nooit in de historie 
gebeurd bij een toren met een stalen draagstructuur. 
Op 11 september 2001 gebeurde het drie maal op één dag!

WTC 7- eigenaar Larry Silverstein gaf al in april 2000 aan architect 
David Childs van SOM de opdracht een nieuw gebouw te 
ontwerpen op de plek van WTC 7, terwijl het gebouw nog maar 
13 jaar oud was en goed verhuurd! Was het zijn bijzondere 
zakelijke instinct óf bezat hij een zekere mate van voorkennis?

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut NIST (National Institute of 
Standards and Technology) verklaarde geen bewijzen te hebben 
gevonden voor het gebruik van explosieven.  
Bij navraag bleek dat zij daar niet naar gezocht hadden, ondanks 
dat dit een standaard voorschrift is bij dergelijke gebeurtenissen!

De 9/11 Commissie werd pas 442 dagen na de rampdag ingesteld 
op aandringen van nabestaanden. De Commissie had een te klein 
budget, werd vooraf geïnstrueerd, negeerde ooggetuigenverslagen 
en liet belangrijk bewijsmateriaal achterwege. De voorzitters 
verklaarden later dat de commissie opgezet was om te falen.

 Dit zijn slechts 9 voorbeelden van de vele opzienbarende 
zaken die rond 9/11 met elkaar in verband staan. Het is vrijwel 
ondenkbaar dat één man in een grot in Tora Bora deze samenloop 
van bijzondere omstandigheden naar zijn hand heeft weten te 
zetten, zonder daarbij de medewerking te hebben gehad van 
criminele elementen binnen de Amerikaanse overheid. Áls hij er al 
iets mee te maken heeft gehad, want daarvoor ontbreekt nog 
steeds elk bewijs. Dat beaamt ook de FBI. Bekijk onze website voor 
nog meer feiten en achtergronden: www.11september.eu

20…

Bij het Pentagon, waar het 3e gekaapte toestel na een moeilijke 
manoeuvre zou zijn ingevlogen, werd de ‘crime scene’ direct na de 
aanslag betreden en opgeschoond. Ondanks de vele camera’s rond 
het gebouw zijn er nooit duidelijke beelden vrijgegeven. 
In Shanksville, Pennsylvania, toonde het crashgebied van het 4e 
gekaapte toestel een lege krater. Hulpdiensten meldden 
tegenover de aanwezige pers absoluut niets te kunnen vinden. 
Geen vliegtuigonderdelen of mensen, niets dat wees op de crash 
van een groot verkeersvliegtuig.
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Enkele weken na 9/11 kreeg ex-NATO generaal Wesley Clark van een collega in het Pentagon te horen hoe in de daaropvolgende 5 jaar 7 landen op de planning stonden om binnengevallen te worden: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en ten slotte Iran. Zo snel is het niet gegaan, maar het lijstje is bijna compleet:
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