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Haarp staat voor High 
Frequency active auroral 
research program. vaak 
wordt het in één adem ge-
noemd met zogenaamde 
‘chemtrails’. volgens som-
mige mensen zijn dat spo-
ren van chemische stoffen 
die moedwillig vanuit straal-
vliegtuigen in de atmosfeer 
zijn verspreid. de condens-
strepen in de uitlaatgassen 
zouden die stoffen dan ca-
moufleren. Chemtrail-aan-
hangers beweren dat over-
heden of de navo hiervoor 
verantwoordelijk zijn. vrijwel alle aan-
hangers zijn overtuigd van een militaire 
operatie waarbij het Haarp een cruciale 
rol speelt.

zorgbarend?
verwarrend met dit soort theorieën is dat 
er vaak elementen 
in zitten die klop-
pen. Het is inder-
daad zo dat er een 
onderzoekscentrum 
is in alaska dat luis-
tert naar de naam 
Haarp. daar bestu-
deert men de iono-
sfeer, een laag in de 
atmosfeer die – afhankelijk van de zon-
nestand – op 50 tot 400 kilometer boven 
de aarde ligt. in deze laag veroorzaakt 
zonnestraling ionisatie van de aanwezige 
gassen; dat betekent dat uit zuurstof en 
stikstof elektronen worden vrijgemaakt. 
de ionosfeer is in staat om radiogolven 

van richting te doen veranderen of te re-
flecteren, waardoor communicatie over 
zeer grote afstanden mogelijk is, zonder 
gebruik te maken van sa-
tellieten. 
de verdachtmaking rich-
ting het Haarp-centrum 

is dat het over appara-
tuur zou beschikken 
om aardbevingen en 
tornado’s op te wekken, 
poolkappen te laten 
smelten, vliegtuigen en 
raketten overal op aarde 

te vernietigen en het 
menselijk bewust-
zijn te controleren. 
aangenomen wordt 
dat Haarp door 
chemtrails versprei-
de, geladen deeltjes 
gebruikt, die de at-
mosfeer veranderd 
hebben in een soort 
reusachtige tl-lamp. 
maar klopt dit wel?

vaag…
nu is het zo dat ber-
nard eastlund in 

1985 inderdaad een patent kreeg met de 
opmerkelijke titel: ’methode en inrichting 
voor het aanpassen van een regio in de 

kun je gedaCHten, rampen en 
raketten op aFstand besturen?

een vage 
centraLe 
in aLaSka

een lezer schreef: ‘er schijnt in alaska een cen-
trale te staan waar hele vage dingen mee ge-
beuren. Wereldoverheersing op afstand…’ span-
nend, zulke vragen! de redactie dook erin. 
Hoe vaag is deze Haarp-centrale?

haarp wordt beheerd door de office of naval 
research, een onderzoeksgroep van de amerikaanse 
marine. al het onderzoek waarbij dit bureau betrokken 
is, heeft militaire potentie, dus dat maakt haarp voor 
velen bij voorbaat verdacht. 

deze verdenkingen 
zijn geënt op een patent 
van de natuurkundige 
Bernard eastlund 
(1938-2007), die als de 
geestelijke vader van 
haarp wordt be-
schouwd. 

hij zou zijn kennis 
hebben verkregen van 
nikola tesla (1856-1943), 
de Servisch-amerikaanse 
natuurkundige die aan de 

wieg stond van de ontwikkeling van de wisselstroomge-
nerator, het moderne elektriciteitsnet en tal van moder-
ne elektrische componenten, zoals de beeldbuis en de 
tl-buis. 

in zijn latere jaren verloor tesla door bizarre 
beweringen veel prestige en werd hij een toonbeeld van 
‘de gekke geleerde’. niettemin zijn het juist zijn meest 
speculatieve en onbegrijpelijke ideeën – waaronder die 
van de vrije energie – die tesla de cultstatus gaven als 
wetenschapper die de wereld nog niet rijp achtte voor 
zijn vondsten.

‘gekke geleerde’
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K
geBruikt haarp 
'ChemtraiLS' om 
pooLkappen te Laten 
SmeLten en aardBe-
Vingen en tornado'S 
op te wekken?

je komt niet zomaar 
bij haarp naar binnen...

Zijn dit 'chemtrails', 
sporen van chemische 
stoffen, verspreid door 
straalvliegtuigen?
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atmosfeer van de aarde, ionosfeer en/
of magnetosfeer’. Het octrooi beschreef 
een techniek om een klein stukje iono-
sfeer omhoog te duwen. in dit patent is 
echter het nut van de methode zo vaag 
beschreven dat het de absurdste specu-
laties oproept. 
ook vinden velen het verdacht dat Haarp 
in alaska is gevestigd. voor de bestude-
ring van de ionosfeer zou deze locatie 
namelijk ongeschikt zijn, maar hier is een 
verklaring voor: eastlunds methode ver-
eist een plek 
in de buurt 
van de polen 
omdat daar 
het aardmag-
netisch veld 
vrijwel lood-
recht op het 
aardoppervlak 
staat. ook is het aardgas in alaska erg 
geschikt als energiebron. 

geen geHeiMen
alle verdachtmakingen ten spijt, de me-
dewerkers van het Haarp-instituut zijn 
zich van geen kwaad bewust en lijken 
geen geheimen te kennen. je kunt je bij-
voorbeeld gewoon inschrijven voor een 
rondleiding en de website noemt tot in 
detail wat (het doel van) de werkzaam-
heden zijn. je kunt er bijvoorbeeld lezen 

dat de ionosfeer zich maar moeilijk laat 
bestuderen: de lucht is er te ijl voor me-
tingen door weerballonnen en te dik voor 
metingen door satellieten. Haarp maakt 
daarom af en toe gebruik van een zender 
die met een vermogen van 3,6 megawatt 
een hoogfrequent radiosignaal naar de 
ionosfeer stuurt. dat lijkt een enorm ver-
mogen voor een zender (het is ongeveer 
het vermogen van een locomotief), maar 
vergeleken met de energie die door zon-
nestraling en onweersbuien in de iono-

sfeer belandt, stel-
len de velden die 
Haarp voortbrengt 
niets voor. 
alleen ’s nachts, als 
de ionosfeer het 
rustigst is, kan een 
effect worden ge-
meten. en alleen in 

de ionosfeer kunnen geladen moleculen 
een interactie aangaan met het zwakke 
elektromagnetische veld. dit resulteert in 
een opwarming van hooguit 30 °C, waar-
door de ionosfeer lokaal iets uitzet. Zo-
dra de zender stopt en het veld verdwijnt, 
herstelt de ionosfeer zich. 

lekker belangriJk…
voor de leek lijkt het Haarp-onderzoek 
een verspilling van belastinggeld. Waar-
om zouden veertien universiteiten zich 

met dergelijke zaken bezighouden? 
Waarom financieren de luchtmacht en de 
marine zulk onderzoek als het geen wa-
pen is? 
Het antwoord luidt: communicatie. infor-
matieoverdracht verloopt via satellieten. 
de ionosfeer verstoort de signalen van 
en naar deze satellieten. niet alleen te-
levisieontvangst en autonavigatie, maar 
ook moderne militaire operaties zijn 
geheel afhankelijk geworden van satel-
lietcommunicatie; zowel bij het geven 
van opdrachten aan militairen in het veld 
als bij het sturen van een geleide raket. 
daarnaast maakt de marine gebruik van 
extreem laagfrequente golven (elf) om 
de communicatie met onderzeeërs te 
onderhouden. met speciale technieken 
kan Haarp wereldwijde communicatie 
realiseren, zij het met een bijna nutteloos 
trage datasnelheid.

ronduit belacHeliJk
Het idee dat de elf-golven ook gebruikt 
worden voor de veroorzaking van aard-
bevingen en tornado’s, is ronduit bela-
chelijk. Het maximale elf-signaal bevat 
minder dan 0,000001% van de energie 
van het natuurlijke aardmagnetisch veld, 
en dat is echt veel te weinig om een aard-
beving of tornado op te wekken. 
net zo fantasievol zijn de claims dat 
Haarp het menselijk bewustzijn kan 

beïnvloeden. Zo zou het 
amerikaanse leger gepuls-
te radiofrequente ‘stralen’ 
gebruiken om gedachten-
processen bij mensen te 
manipuleren. de kunst-
matige velden van Haarp 
zouden leiden tot trillings-
patronen boven bepaalde 
gebieden op aarde, waar-
door de hersenen van de 
aanwezigen gedurende 
langere tijd worden aan-
getast. met zogeheten 
‘schumann-resonanties’ 
zou je je tegen dit soort 
gevaren kunnen wape-
nen... 

dat klinkt allemaal indruk-
wekkend, maar het stelt 
niets voor. Haarp is min-
der geheimzinnig dan ge-
dacht.   

de eXtreem LaagFre-
Quente goLVen Van 
haarp Zijn te Zwak 
om rampen te kun-
nen VeroorZaken

Wanneer je heet, vloeibaar glas in water 
doet, trekt het materiaal samen en krijgt 
het glas een vorm die op een druppel met 
een staart lijkt. die glazen 
druppel is bijzonder hard; 
onbreekbaar zelfs. je kunt 
het tegen een muur slaan, 
het breekt niet. maar als je 
aan de staart zit, kan het 
gebeuren dat de druppel wel 
degelijk kapot gaat. dan kan 
hij met een enorme kracht en 
snelheid uiteen spatten. die ‘ontploffing’ 
begint in de staart en breidt zich dan ver-
der uit naar de rest van het glas; tot en 
met de druppel. Het is een fascinerend 
verschijnsel, zeker als je ernaar kijkt in 
slow motion (zie hier: www.
tiny.cc./ontploffendglas2)

prins rupert
de engelse koning 
Charles ii wordt ge-
zien als de ontdek-
ker van de prins 
rupertsdruppel. Hij 
haalde in de zeven-
tiende eeuw gein-
tjes uit met zijn 
neef, prins ru-
pert van bava-
ria. koning 
Charles 

maakte de gla-
zen druppels 
zodat hij zijn 
bezoek (en ze-
ker zijn neef ru-
pert) de stuipen 
op het lijf kon 
jagen. Hij liet 
eerst zien dat 
de glazen drup-
pel onbreekbaar 
was door er van 
alles mee uit te 
halen. daarna 

brak hij heimelijk een stukje van 
de staart af, waardoor druppel 
en staart in een oogwenk explo-

deerden.
pas in 1994 werd het geheim 
ontrafeld toen meneer Chaudri 
van de universiteit van Cam-
bridge hoge-snelheidsfoto’s 
maakte en die beeld voor beeld 
analyseerde. Hij ontdekte dat 

het glas met ruim 6500 kilo-
meter per uur uiteenspat-

te.         

ontploffend glas
truC van koning CHarles ii: zo Werkt Het

haarp's 
energievelden stellen 
niets voor vergeleken 
met de energie die 
door zonnestraling 
en onweersbuien in 
de ionosfeer belandt.

   tekst joke heikenS

de uiteenspatting van de prins ru-
pertsdruppel werkt op de volgende 
manier: 

het hete, vloeibare glas wordt in het 
koude water gedaan. 

door dat water koelt het vloeibare glas 
heel snel af 
en wordt het 
hard. dit 
gebeurt vanaf 
de buiten-
kant naar 
binnen toe. 

in het 
binnenste 
van de 
druppel 

ontstaan hierdoor luchtinsluitingen. door de 
snelle afkoeling komt er ook druk op de 
binnenkant van de druppel te staan. die druk 
is zo groot dat de druppel uiteenspat zodra er 
maar iets met de staart gebeurt. 

de grote druk aan de binnenzijde maakt 
de druppel niet alleen kwetsbaar, maar ook 
sterk. de druk zorgt er namelijk voor dat de 
buitenste lagen van het glas samentrekken, 
waardoor de druppel keihard wordt. Zijn 
zwakte is dus meteen ook zijn kracht!

ZWak & sterk

koning CharLeS 
joeg Zijn BeZoekerS 
graag de Stuipen op 
het LijF; VooraL Zijn 
neeF rupert!

koning Charles ii
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weet meer:
n  www.tiny.cc./ontploffendglas1

Weleens gehoord van de prins 
rupertsdruppel? dat is een glazen 
druppel die je met je blote han-
den niet kunt breken, maar die 
wel heel gemakkelijk kan ontplof-
fen. als je maar weet hoe…

als je heet, vloeibaar 
glas in water doet, krijgt het 
de vorm van een druppel.

weet meer:
n  www.tiny.cc/vagecentrale
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