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‘Philosopher William James correctly reminds us that “our science is
but a drop, our ignorance a sea.” … Fortunately, the sea of ignorance
about UFOs is at last showing ripples of scientific interest, and this is
enormously encouraging.’
‒ Jenny Randles, Peter Warrington
‘Wij moeten ons bestaan aanvaarden voor zover het maar enigszins
mogelijk is; alles, ook het ongelooflijke, moet daarin mogelijk zijn.’
‒ Rainer Maria Rilke
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Betreden op eigen risico!

In vroeger tijden vond je op wereldkaarten vaak de tekst
Here Be Dragons. Het was de markering van gebieden die nog
niet verkend waren. Het was in feite een waarschuwing: pas
op, we weten niet wat daar is! Misschien zijn er monsters!
Betreden op eigen risico!
Een dergelijke disclaimer geldt eigenlijk ook voor boeken
over ufo’s. Wie over ufo’s (unidentified flying objects, ongeïdentificeerde vliegende objecten) schrijft en wie erover
leest, begeeft zich op het terrein van gebeurtenissen en
ervaringen waar we nog weinig over weten. In sommige
kringen zijn ufo’s zelf helemaal taboe. Zo vinden veel natuurwetenschappers ufo’s grote onzin en bestempelen ze mensen
die zeggen dat ze er een hebben gezien als ‘ufo-gekkie’.
Ufo’s zijn volgens die wetenschappers altijd te herleiden tot
misinterpretaties van sterren, planeten, satellieten of andere
natuurlijke fenomenen. En als bepaalde waarnemingen nu
niet verklaard kunnen worden, dan komt dat omdat we niet
genoeg informatie hebben. Als we voldoende informatie
zouden hebben, zou iedere waarneming op natuurlijke wijze
verklaard kunnen worden.
Ik deel die mening niet. Ondanks alle waarschuwingen,
waag ik me in dit boek toch op het heikele terrein van ufo’s.
Ik doe dat om een aantal redenen. Ufo’s zijn de laatste jaren
wereldwijd in toenemende mate in het nieuws gekomen.
De Amerikaanse overheid heeft aangegeven ze erg serieus
te nemen, maar in Nederland heerst nog grote onwetendheid over dit onderwerp. Bovendien is er in het Nederlands
simpelweg weinig gedegen literatuur over ufo’s te vinden.
Ik zal dat kort toelichten.
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Dit boek wil de Nederlandse lezer op de hoogte brengen van
de opzienbarende onthullingen over ufo’s sinds december
2017. Toen onthulde de gezaghebbende krant New York
Times dat de Amerikaanse overheid jarenlang een geheim
onderzoeksprogramma had dat ufo-meldingen van militairen bestudeerde. In de VS was dit voorpaginanieuws en
stof voor serieuze talkshows. Sindsdien is er een stortvloed
van onthullingen geweest waaruit duidelijk wordt dat de
Amerikaanse overheid al jarenlang grote belangstelling
heeft voor ufo’s. De Nederlandse media hebben aan al die
onthullingen amper aandacht besteed. In dit boek wil ik
niet alleen voor een Nederlands publiek die opzienbarende
onthullingen belichten, maar ook wil ik laten zien welke
opzienbarende historische omwenteling zich in de afgelopen
paar jaar heeft voorgedaan. Decennialang werden ufo’s
gezien als louter voer voor complotdenkers en nu presenteren
Amerikaanse media het bestaan ervan ineens als een feit.
De Amerikaanse overheid, die decennialang verkondigde
dat ufo’s het onderzoeken niet waard waren omdat er geen
enkele dreiging van uitging, blijkt nu in het geheim diezelfde ufo’s al jarenlang te bestuderen en als een serieuze
bedreiging van de nationale veiligheid te beschouwen. Wat
is daar aan de hand?
Veel wetenschappers en wetenschapsjournalisten halen er
hun schouders over op en grinniken om die gekke Amerikanen. De waarschijnlijkheid dat de Aarde bezocht wordt door
buitenaardse technologie wordt vrijwel nihil geacht. Veel
waarschijnlijker is het, zo menen ze, dat de waargenomen
ufo’s geheime technologie van de Amerikanen zelf zijn of
wellicht drones van de Russen of Chinezen. Dat had de Amerikaanse overheid zelf uiteraard ook bedacht. In juni 2021
publiceerde het Pentagon dan ook een onderzoeksrapport
over deze kwestie. Daarin werd vrijwel uitgesloten dat de
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waargenomen ufo’s geheime Amerikaanse technologie zijn.
Hoewel niet kon worden uitgesloten dat het om Russische of
Chinese vliegtuigen, raketten of drones ging, waren er ook
geen aanwijzingen dat deze landen beschikken over zulke
geavanceerde technologie.
Sindsdien zijn er steeds meer prominente overheidsfunctionarissen naar voren gekomen die de waargenomen ufo’s
expliciet koppelen aan de mogelijkheid van buitenaards
bezoek. Tijdens een recente bijeenkomst in november 2021
in Washington Cathedral zei Avril Haines, de Director of
National Intelligence (het hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdiensten), dat de fenomenen die door de militairen
worden waargenomen nog steeds niet worden begrepen
en dat daarmee de vraag expliciet aan de orde is of het
daarbij gaat om iets buitenaards, een uitspraak die breekt
met 70 jaar ontkenning en ridiculisering door de overheid.1
Ondertussen dringen steeds meer congresleden er sterk op
aan dat het Pentagon meer mankracht en geld moet krijgen
om het fenomeen te onderzoeken.
De Amerikaanse onthullingen vanaf 2017 staan centraal
in dit boek. Maar ufo’s zijn zeker geen nieuw fenomeen. Ze
worden al zeker 70 jaar waargenomen, zowel door burgers
als door militairen. Het feit dat de ufo’s, die naar verluidt
nog dagelijks door Amerikaanse militairen worden gemeld,
al zo lang worden gezien, vind ik een sterk (maar niet
doorslaggevend) argument dat er echt iets aan de hand
is. De geschiedenis van het ufo-fenomeen staat centraal
in het lange, derde hoofdstuk van dit boek. Onder andere
aan de hand van beroemde casussen ga ik uitgebreid in
op de geschiedenis van het ufo-fenomeen vanaf 1947, het
jaar dat over het algemeen als het begin van het moderne
ufo-tijdperk wordt gezien. Doel van dat hoofdstuk is niet
alleen te laten zien hoe het ufo-fenomeen zich in ruim 70 jaar
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ontwikkeld heeft en welke ‘trends’ zijn waar te nemen. Maar
ook wil ik in dat hoofdstuk inzicht verschaffen in de mate
waarin de houding van de Amerikaanse overheid jegens
ufo’s sinds de onthullingen vanaf 2017 is veranderd.
In aansluiting daarop zal ik dan in het vierde hoofdstuk
uitgebreid ingaan op het ufo-rapport van het Pentagon dat in
juni 2021 verscheen. Het rapport telde slechts negen pagina’s
en werd in de Nederlandse media vooral als teleurstellend en
mager gepresenteerd. Ik zal daarentegen laten zien dat die
inhoud revolutionair is en wellicht implicaties heeft waarvan
we ons nu amper een voorstelling kunnen maken. Het laatste
hoofdstuk wil de lezer dan aan het denken zetten over de
vraag: stel dat de waargenomen ufo’s inderdaad geen aardse
objecten blijken te zijn, wat dan? Zijn er naast de buitenaardse hypothese nog andere hypothesen of verklaringen?
Moeten we misschien vrezen voor een buitenaardse invasie?
Naast een beschrijving van de actuele ontwikkelingen op het
vlak van ufo’s wil dit boek ook dienst doen als een gedegen,
nuchtere inleiding in dat het ufo-fenomeen. Als je vandaag
naar Nederlandstalige literatuur over ufo’s zoekt, krijg je
slechts een handjevol boeken die vooral door mensen zijn
geschreven die kritiekloos de meest sensationele mythes
overnemen (van holle-aarde theorieën en nazi-ufo’s tot
aliens in de oudheid en buitenaardse piramides op de donkere kant van de maan). Dan zeg ik het nog mild, want het
ufo-fenomeen is in onze cultuur omgeven door een enorm
aura van schimmige complottheorieën en esoterische onzin,
waar ik me verre van wil houden.2
In dit boek probeer ik me zoveel mogelijk bij de feiten te
houden zoals die door historici en journalisten zijn vastgesteld. Veelal zijn die feiten boven water gekomen door
zogenaamde foia-verzoeken: sinds de invoering in 1967 de
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Freedom of Information Act, kunnen gewone burgers allerlei
informatie bij de Amerikaanse overheid opvragen. De procedure is vergelijkbaar met Nederlandse wob-verzoeken. In de
loop der jaren zijn naar aanleiding van foia-verzoeken vele
duizenden pagina’s aan documenten naar buiten gekomen
waarin staat dat de Amerikaanse overheid zich sinds 1947
diepgaand heeft bezig gehouden met het ufo-fenomeen.
Maar ook wordt uit die informatie duidelijk dat de houding
van de Amerikaanse overheid jegens ufo’s door de jaren
heen nogal eens veranderd is. Ik geloof niet in een groot
complot, maar uit de informatie die door foia-verzoeken
boven tafel is gekomen, wordt duidelijk dat de Amerikaanse
overheid wel degelijk informatie over ufo’s onder de pet
heeft gehouden. Waarom en hoe, ook dat komt in dit boek
aan de orde.
Dit alles betekent wel dat het boek een erg Amerikaanse
insteek heeft. Weliswaar komen in hoofdstuk 3 ook enkele
prominente Nederlandse ufo-waarnemingen voorbij, maar
de focus ligt op de Amerikaanse situatie. Dat betekent
natuurlijk niet dat ufo’s alleen in Amerika worden waargenomen; het is een wereldwijd fenomeen. Wel is het zo
dat veel belangrijke ‘ufo-trends’ in Amerika zijn begonnen
en zich later naar andere delen van de wereld verspreid
hebben: hoe we bijvoorbeeld in Nederland tegen ufo’s en
aliens aankijken, heeft veelal een basis in Amerikaanse
films en televisieseries.
Via series als The X-Files is het idee gemeengoed geworden
dat de Amerikaanse regering op grote schaal informatie over
ufo’s en neergestorte aliens voor het publiek verborgen houdt,
evenals het idee the truth is out there. Iedere mededeling van
de Amerikaanse overheid over ufo’s, wordt wereldwijd zeer
serieus genomen. Het achterliggende idee daarbij is dat de
VS de meest geavanceerde defensietechnologie ter wereld
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