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Zien ufo-gelovigen ze vliegen?

deel 1

Vliegende sch
veroveren de
„Hé Marco, jij leeft wel erg snel, niet?” „Ja, lekker man!”, antwoordt hij. „Maar ben je dan niet
bang dat je ook gauw kapot gaat?” Marco: „Wat
maakt mij dat uit! Vandaag feest ik en morgen
zie ik wel weer.” Tijd voor een praatje. Op de

vraag waar hij dan dacht dat het leven
vandaan kwam, geeft Marco een verrassend antwoord: „Weet ik veel! Misschien wel
van een ruimteschip ofzo?” Een ruimteschip...

land. Inmiddels heeft de term
een heel andere lading gekregen: ruimteschepen van een
buitenaardse beschaving. Hoe
is die verandering in uitleg van
het begrip ‘ufo’ er gekomen?
Om dat te weten, nemen we
een duik in de historie van het
onbekende vliegende object…

Histo/erie
Zo’n zestig jaar geleden heetten ruimteschepen nog ufo’s. Dat is een afkorting
van Unidentified Flying Object, een term
die in 1952 door de Amerikaanse luchtmacht werd geïntroduceerd. Het stond
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voor iets vliegends dat men niet thuis
kon brengen en werd vaak aan vreemde
technologie van een ander land toegeschreven. De wapenwedloop was immers
in volle gang; denk aan Amerika en Rus-

Het geloof in ufo’s hangt nauw
samen met de terreinwinst die aanhangers van de evolutietheorie in de vorige
eeuw behaalden. Vanaf de jaren ‘40 is de
evolutietheorie steeds meer maatschappelijk geaccepteerd. Deze theorie doet
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150 waarnemingen
per dag wereldwijd
Lach een ufo-gelovige niet
uit. Sowieso omdat het
niet respectvol is, maar
ook omdat je daarmee heel
veel mensen beledigt: hij is
namelijk niet alleen.

otels
aarde
niet alleen van zich spreken op het gebied van de ontwikkeling van het leven op
aarde, maar ook wat betreft het ontstaan
van het heelal. Die kosmische evolutie
wordt meest beschreven in de Big Bang-

Van veel graancirkels is bewezen dat
ze door mensen zijn gemaakt. Andere
‘verklaringen’ zijn: parende egels, bolbliksems, plasmadraaikolken en landende ufo’s.

Uit een enquête uit 1998 blijkt
dat ruim de helft van alle Europeanen in buitenaards leven en
ufo’s gelooft; slechts 37 procent
gelooft er niet in en de rest
weet het niet. In Amerika was
het percentage ‘ufo-gelovigen’
nog hoger. Daar geloofde in die
tijd 70 procent van alle dertigers in ufo’s. Uit het onderzoek
bleek ook dat miljoenen Amerikanen een ufo hadden gezien

theorie. Daarbij
gaat men ervan uit dat de aarde in een
vrij jong deel van het heelal verkeert.
Andere delen zijn volgens de Big Bangtheorie veel ouder. Vervolgens redeneert
men: ‘Omdat er ontelbaar veel sterren zijn,
moeten er ook sterren
zijn waar een planeet
als de aarde omheen
cirkelt en waarop ook
leven ontstond. Dat
leven loopt dan (omdat het miljarden jaren
ouder is dan wij) heel
wat op ons voor qua
technologische
ont-

en daarvan waren er velen ooit
eens ontvoerd door ‘aliens’.

waarneming
Sindsdien is de ufo-hysterie
alleen nog maar toegenomen.
Zo’n 3 procent van de wereldpopulatie had in 1999 een
dergelijke ervaring. Op de toenmalige bevolking was dat een
aantal van 180 miljoen mensen!
Wereldwijd zijn er gemiddeld
zo’n 150 ufo-waarnemingen
per dag. Vanaf 1950 is er een
toename te zien van 10 procent
per tien jaar van mensen die
in buitenaardse beschavingen
geloven.

wikkeling. Daardoor moet het
voor hen geen probleem zijn
om die enorme afstanden
in het heelal te overbruggen.’

De filmindustrie
haakt handig in
op het opkomend
ufo-geloof
De filmindustrie haakt in op het opkomend ufo-geloof door het bestaan van
dergelijk buitenaards leven gedreven te
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promoten. In september 2002 bijvoorbeeld waren twaalf van de vijftien best
lopende films wereldwijd aan evolutie
en sciencefiction gerelateerd. Doorgaans
geldt dat zo’n 75 procent van de films die
vandaag de dag uitkomen gebaseerd zijn
op evolutionistisch gedachtegoed (New
Age, sciencefiction et cetera). Dat bombardement aan plaatjes mist zijn uitwerking niet. Het nestelt zich in de hoofden
van mensen. Op het moment dat men dan
naar de sterren kijkt, dienen die plaatjes
zich aan. Zij drukken een zwaar stempel
op de meningsvorming.

Vliegende schotel
De moderne betekenis van het begrip ‘ufo’
heeft een voorgeschiedenis die begint in
het Amerika van 1896. In dat jaar (en het
daarop volgende) was er een ware rage
van waargenomen spookluchtschepen.
Het was de tijd dat er vlijtig werd geëxperimenteerd met vliegende toestellen. De

De Amerikaanse piloot
K.A. Arnold deed in 1947 een
ufo-melding. Op de vraag hoe
het object vloog, zei hij:
„Zoals een schoteltje als je
dat over het water keilt.”
Vandaar de term ‘vliegende
schotel’.

ufo? In het jaar
ervoor waren er in
Zweden
vuurbollen,
mysterieuze
lichtverschijnselen
en
sigaarvormige
objecten in de lucht
waargenomen. Ze
werden uitgelegd
als Duitse V2-raketten, die de Russen
buit hadden gemaakt in de oorlog
en waar ze nu mee
experimenteerden.
Een van die objecten stortte zelfs neer in een meer. Het
Zweedse leger zocht naar resten, maar
vond niets. Wat waren de Zweedse
spookraketten dan wel? Waarschijnlijk
een meteorietinslag of vliegtuigen die,
gecombineerd met lichte post-oorloghysterie, voor iets anders zijn aangezien.
Op een vergelijkbare manier staken de Amerikaanse
inlichtingendiensten en de
Amerikaanse media ook
hun voelsprieten uit naar
vreemde luchtverschijnsels.
Hoe ver waren die Russen
eigenlijk met hun raketprogramma’s..?

de krant was kennelijk
niet geïnteresseerd
in een nuchtere
verklaring over het
Roswell-incident…

Smeuïg verhaal
Amerikaanse kranten verwachtten elke De melding van piloot Arnold maakte een
dag een doorbraak. Deze verwachting stroom van reacties los; sterk gevoed door
sloeg over op de bevolking en dat is waar- het feit dat de Amerikaanse autoriteiten
schijnlijk de verklaring waarom er zoveel zich ermee bemoeiden. Tot overmaat van
spookluchtschepen werden ‘gezien’. Jules ramp nam de bekende sciencefictionuitVerne zal met zijn roman uit 1886 (over gever Ray Palmer de piloot in de arm en
Robur, de veroveraar, in zijn luchtschip) betaalde hem goed voor zijn verhaal, dat
de verwachtingen ook hebben gevoed. overigens steeds smeuïger werd.
De eerste moderne melding van een ufo Ze lieten het aansluiten bij
was in 1947, afkomstig
van de Amerikaanse piloot K.A. Arnold. Hij had
Na de Tweede
iets zien vliegen wat hij
Wereldoorlog
deden
niet thuis kon brengen.
verhalen
de
ronde
dat
Toen een journalist van
de nazi’s geheime
United Press hem vroeg
wapens hadden
hoe dat ding vloog, zei
ontwikkeld, waaronder
ufo’s. De naoorlogse
hij: „Onregelmatig, zogolf van ufo-waarneals een schoteltje wanmingen zou terug te
neer je dat over het wavoeren zijn op geheime
ter keilt.” Ziedaar het
‘ufotechnologie’ die
ontstaan van de term
toen door het leger zou
zijn getest. Deze
‘vliegende schotel’.
verhalen worden door
Maar waarom had de
de meeste historici
krant zoveel belangafgewezen als bedrog
stelling voor Arnolds
of fantasie.

28

de lopende sciencefictionserie van Richard Shaver, een fantast die van alles uit
z’n duim zoog. Hij zou een reïncarnatie
zijn van een inwoner van het verzonken
continent Atlantis. Heel lang geleden
vluchtten de bewoners ervan de ruimte in
toen het op aarde onleefbaar werd… Welnu, de link naar Arnold was snel gelegd.
De oude Atlantiërs kwamen terug! De uitgever was slim en zag zijn kassa rinkelen.
1947 was vooral ook het jaar van het Roswell-incident: in New Mexico in de Verenigde Staten was iets vreemds neergestort.
De Roswell Daily Record rapporteerde dat
er een vliegende schotel was gecrasht en
dat er zelfs lichamen van buitenaardse
wezens waren geborgen. Al direct bleek
dat er inderdaad iets was neergestort,
maar dat het ging om een constructie van
weerballonnen, waar afluisterapparatuur
aan hing. De Amerikanen gebruikten die
apparatuur om naar eventuele Russische
nucleaire explosies te luisteren (vergeet
niet dat de eerste
satelliet die succesvol
in
een baan
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om de aarde werd gebracht pas tien jaar
later een feit was: de Spoetnik 1 van de
Sovjet-Unie). De Amerikanen wilden dus
weten hoe ver de Russen met de ontwikkeling van de atoombom waren. Maar de
krant was kennelijk niet geïnteresseerd in
een nuchtere verklaring over het Roswellincident…

Massahysterie
De hysterie onder de bevolking werd groter, verergerd door de onderzoeken die
de regering in liet stellen. Het congres

‘Aliens’ waren al eens
op aarde geweest,
stelde Vallee, en
bleven als goden in
de herinnering van
antieke volken
debatteerde er regelmatig over. Schrijver Jaques Vallee was zo slim om een
verband te leggen tussen ufonauten (inzittenden van de ufo’s) en vermeldingen
in de mythologie over vreemde wezens.
De ufonauten of – met een mooi woord –
‘aliens’ waren in het verleden al op aarde
geweest, stelde Vallee. Ze bleven als goden in de herinnering van antieke volken
hangen. Het bekende boek van Erich von
Däniken – Waren de goden kosmonau-

ten? – moet ook
in die hoek worden
geplaatst.
Al snel kwamen
de eerste ‘contactees’ ten tonele, zoals George
Adamski.
Deze
mensen
beweerden
intensief contact
te hebben met
buitenaardse beschavingen die
op een hoger peil
van de evolutie
stonden. De wereld moest maar
goed naar hen
luisteren, wilde
het nog goed
gaan op aarde.
George Adamski
is zelfs bij koningin Juliana op
bezoek geweest.

Nuchter
onderzoek
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Creationistisch
Alien Intrusion – ufo’s and

De Amerikaanse
overheid
was
de hysterie op een gegeven moment zat
en liet rustig uitzoeken wat de stand
van zaken was. Ruim twintig jaar werd
het onderwerp gevoed door verdenking,
fantasie, verwachting en hysterie. Hoe

Ufo-geloof springlevend
Dat het geloof in het bestaan van ufo’s nog springlevend is, toont een
persconferentie in Washington aan die in september is gehouden. Buitenaardse wezen zouden nucleaire complexen van Amerikanen en Britten
hebben geïnfiltreerd om kernraketten te saboteren, stellen zes Amerikaanse oud-officieren en een onderofficier. Enkele kernraketten zouden een
storing vertoond hebben
op het moment dat er een
‘diskvormig object’ over
Robert
het betreffende complex
Hastings intervloog. De officieren willen
viewde 120
binnenkort geheime overAmerikaanse
heidsdocumenten openmilitairen die
beweren tussen
baar maken, die definitief
1948 en 2003
moeten bewijzen dat de
getuige te zijn
buitenaardse wezens al
geweest van het
sinds 1948 regelmatig met
onklaar maken
de Britse en Amerikaanse
van kernwapens
door ufo’s...
kernwapens hebben gerommeld.

zat het nu echt met de ufo’s? De bevindingen werden vastgelegd in het Condon
Rapport. En wat bleek? Piloot Arnold
had waarschijnlijk een geheim vliegtuig van het leger gezien. Of een luchtspiegeling van een bergtop. Of hij was
ingehuurd door uitgever Ray Palmer…
Vanaf begin jaren ‘70 toont de Amerikaanse overheid dan ook geen belangstelling
meer voor ufo’s. De belangstelling verschuift onder het publiek inmiddels naar
obscuurder terrein. In de jaren ‘80 zijn er
hypnotiseurs die bij patiënten ervaringen
over ontvoeringen door ufonauten naar
boven trachten te halen. Er verschenen
theorieën over een grote samenzwering
van de regering met buitenaardse wezens. En de verhalen waaruit het verband
blijkt tussen evolutie en een New Agetoekomstbeeld zijn inmiddels niet meer
te tellen.
Na dit beknopte historische overzicht van
ufo-waarnemingen in de afgelopen eeuw,
zal het volgende deel in deze serie gaan
over de haalbaarheid van het principe dat
een ruimteschip door de kosmos heen
zou kruisen. 			
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