
zo’n zestig jaar geleden heetten ruimte-
schepen nog ufo’s. dat is een afkorting 
van Unidentified Flying Object, een term 
die in 1952 door de Amerikaanse lucht-
macht werd geïntroduceerd. het stond 

voor iets vliegends dat men niet thuis 
kon brengen en werd vaak aan vreemde 
technologie van een ander land toege-
schreven. de wapenwedloop was immers 
in volle gang; denk aan Amerika en rus-

land. inmiddels heeft de term 
een heel andere lading gekre-
gen: 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
het geloof in ufo’s hangt nauw 

samen met de terreinwinst die aanhan-
gers van de evolutietheorie in de vorige 
eeuw behaalden. vanaf de jaren ‘40 is de 
evolutietheorie steeds meer maatschap-
pelijk geaccepteerd. deze theorie doet 

Zien ufo-gelovigen ze vliegen? 

„hé marco, jij leeft wel erg snel, niet?” „ja, lek-
ker 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 verras-
send antwoord: „Weet ik veel! misschien wel 
van een ruimteschip ofzo?” een ruimteschip...

   tekSt  jan rein De Wit 
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niet alleen van zich spreken op het ge-
bied 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-

theorie. daarbij 
gaat men ervan uit dat de aarde in een 
vrij jong deel van het heelal verkeert. 
Andere delen zijn volgens de big bang-
theorie veel ouder. vervolgens redeneert 

men: ‘omdat er ontel-
baar 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 (om-
dat het miljarden jaren 
ouder is dan wij) heel 
wat op ons voor qua 
technologische ont-

wikkeling. daardoor moet het 
voor hen geen probleem zijn 
om die enorme afstanden 

in het heelal te overbruggen.’  

De filmindustrie haakt in op het opko-
mend ufo-geloof door het bestaan van 
dergelijk buitenaards leven gedreven te 
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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. 

uit een enquête uit 1998 blijkt 
dat ruim de helft van alle euro-
peanen 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 derti-
gers in ufo’s. uit het onderzoek 
bleek ook dat miljoenen ame-
rikanen een ufo hadden gezien 

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 wereld-
populatie had in 1999 een 
dergelijke ervaring. op de toen-
malige 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. 

150 waarneminGen 
per daG WereldWijd

De filminDustrie 
haaKt hanDiG in 
oP het oPKomenD 
ufo-Geloof

 van veel graancirkels is bewezen dat 
ze door mensen zijn gemaakt. andere 
‘verklaringen’ zijn: parende egels, bolblik-
sems, plasmadraaikolken en landende ufo’s.

oktober 2010



promoten. in september 2002 bijvoor-
beeld 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 bom-
bardement aan plaatjes mist zijn uitwer-
king 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 geëxpe-
rimenteerd met vliegende toestellen. de 

Amerikaanse kranten verwachtten elke 
dag een doorbraak. deze verwachting 
sloeg over op de bevolking en dat is waar-
schijnlijk de verklaring waarom er zoveel 
spookluchtschepen werden ‘gezien’. jules 
verne zal met zijn roman uit 1886 (over 
robur, de veroveraar, in zijn luchtschip) 
de verwachtingen ook hebben gevoed. 
de eerste moderne melding van een ufo 
was in 1947, afkomstig 
van de Amerikaanse pi-
loot k.A. Arnold. hij had 
iets zien vliegen wat hij 
niet thuis kon brengen. 
toen een journalist van 
United press hem vroeg 
hoe dat ding vloog, zei 
hij: „onregelmatig, zo-
als een schoteltje wan-
neer je dat over het wa-
ter keilt.” ziedaar het 
ontstaan van de term 
‘vliegende schotel’.
maar waarom had de 
krant zoveel belang-
stelling voor Arnolds 

ufo? in het jaar 
ervoor waren er in 
zweden vuurbol-
len, mysterieuze 
lichtverschijnselen 
en sigaarvormige 
objecten in de lucht 
waargenomen. ze 
werden uitgelegd 
als duitse v2-raket-
ten, die de russen 
buit hadden ge-
maakt in de oorlog 
en waar ze nu mee 
experimenteerden. 
een van die objec-
ten 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-oorloghys-
terie, voor iets anders zijn aangezien. 

op een vergelijkbare ma-
nier staken de Amerikaanse 
inlichtingendiensten en de 
Amerikaanse media ook 
hun voelsprieten uit naar 
vreemde luchtverschijnsels. 
hoe ver waren die russen 
eigenlijk met hun raketpro-
gramma’s..? 

smeuïG verhaal
de melding van piloot Arnold maakte een 
stroom van reacties los; sterk gevoed door 
het feit dat de Amerikaanse autoriteiten 
zich ermee bemoeiden. tot overmaat van 
ramp nam de bekende sciencefictionuit-
gever ray palmer de piloot in de arm en 
betaalde hem goed voor zijn verhaal, dat 
overigens steeds smeuïger werd. 
ze lieten het aansluiten bij 

de lopende sciencefictionserie van Ri-
chard 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… Wel-
nu, de link naar Arnold was snel gelegd. 
de oude Atlantiërs kwamen terug! de uit-
gever was slim en zag zijn kassa rinkelen.  
1947 was vooral ook het jaar van het ros-
well-incident: in new mexico in de verenig-
de 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 suc-

cesvol in 
een baan 
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De Krant Was KennelijK 
niet GeïnteresseerD 
in een nuChtere 
verKlarinG over het 
rosWell-inCiDent…

 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’.

 na de tweede 
Wereldoorlog deden 
verhalen de ronde dat 
de nazi’s geheime 
wapens hadden 
ontwikkeld, waaronder 
ufo’s. De naoorlogse 
golf van ufo-waarne-
mingen zou terug te 
voeren zijn op geheime 
‘ufotechnologie’ die 
toen door het leger zou 
zijn getest. Deze 
verhalen worden door 
de meeste historici 
afgewezen als bedrog 
of fantasie.
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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 ontwik-
keling van de atoombom waren. maar de 
krant was kennelijk niet geïnteresseerd in 
een nuchtere verklaring over het roswell-
incident… 

massahysterie
de hysterie onder de bevolking werd gro-
ter, verergerd door de onderzoeken die 
de regering in liet stellen. het congres 

debatteerde er regelmatig over. schrij-
ver jaques vallee was zo slim om een 
verband te leggen tussen ufonauten (in-
zittenden 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 go-
den in de herinnering van antieke volken 
hangen. het bekende boek van erich von 
däniken – Waren de goden kosmonau-

ten? – moet ook 
in die hoek wor-
den geplaatst.  
Al snel kwamen 
de eerste ‘con-
tactees’ ten to-
nele, zoals ge-
orge Adamski. 
deze mensen 
beweerden in-
tensief contact 
te hebben met 
buitenaardse be-
schavingen die 
op een hoger peil 
van de evolutie 
stonden. de we-
reld moest maar 
goed naar hen 
luisteren, wilde 
het nog goed 
gaan op aarde. 
george Adamski 
is zelfs bij konin-
gin juliana op 
bezoek geweest. 

nuchter 
onder-
Zoek
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 

zat het nu echt met de ufo’s? de bevin-
dingen werden vastgelegd in het condon 
rapport. en wat bleek? piloot Arnold 
had waarschijnlijk een geheim vlieg-
tuig van het leger gezien. of een lucht-
spiegeling van een bergtop. of hij was 
ingehuurd door uitgever ray palmer…  
vanaf begin jaren ‘70 toont de Amerikaan-
se overheid dan ook geen belangstelling 
meer voor ufo’s. de belangstelling ver-
schuift 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 we-
zens. en de verhalen waaruit het verband 
blijkt tussen evolutie en een new Age-
toekomstbeeld 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.        

Dat het geloof in het bestaan van ufo’s nog springlevend is, toont een 
persconferentie in Washington aan die in september is gehouden. bui-
tenaardse wezen zouden nucleaire complexen van amerikanen en britten 
hebben geïnfiltreerd om kernraketten te saboteren, stellen zes amerikaan-
se oud-officieren en een onderofficier. enkele kernraketten zouden een 

storing vertoond hebben 
op het moment dat er een 
‘diskvormig object’ over 
het betreffende complex 
vloog. De officieren willen 
binnenkort geheime over-
heidsdocumenten open-
baar maken, die definitief 
moeten bewijzen dat de 
buitenaardse wezens al 
sinds 1948 regelmatig met 
de britse en amerikaanse 
kernwapens hebben ge-
rommeld. 
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Ufo-geloof springlevend 

meer weten over Ufo’s

‘aliens’ Waren al eens 
oP aarDe GeWeest, 
stelDe vallee, en 
bleven als GoDen in 
De herinnerinG van 
antieKe volKen

 robert 
hastings inter-
viewde 120 
amerikaanse 
militairen die 
beweren tussen 
1948 en 2003 
getuige te zijn 
geweest van het 
onklaar maken 
van kernwapens 
door ufo’s...


