GEZIEN....
Loes Modderman
Op deze 'broadside' (pamflet) uit 1722 wordt
melding gemaakt van een 'Wonderful
Prodigy' , een wonderbaarlijk voorteken
gezien in de lucht, door John Moor, bij
Greenock, Schotland.
John Moor beschrijft hoe hij op dinsdagnacht
om half 12 de 15de mei, vanaf het dek van
een vissersboot, terwijl zijn kameraden
benedendeks sliepen, in het noorden hoog
aan de hemel een vreemd verschijnsel zag.
Hij vergelijkt het met de regenboog maar dan
drie keer zo breed, in het midden van de
hemel, wijzend naar het noordoosten en het
noordwesten, bewegend in zuidelijke
richting, tot het net zover naar het zuiden
stond als eerst naar het noorden.
De boog had zich toen een beetje in tweeën
gedeeld en er leken punten aan beide
kanten uit te komen, in het oosten wat later
dan in het westen. Het geheel leek op twee
legers die elkaar aanvielen, vochten en
terugtrokken en dat vele malen. De
westelijke kant scheen het sterkste en kwam
meer naar voren, en ging ook het langste
door, tot het verdween. "Maar de oostelijke
partij veranderde in iets als een maan, of
een schijf, voor hij verdween.
Er waren verschillende onregelmatige lichten
rond die tijd, die oprezen, wegvlogen en
oplosten. Ik was erg verbaasd dat te zien, en
ik ben niet in staat het helder te vertellen,
maar ik denk dat het iets te betekenen had."
John Moor was zeker niet de enige die zulke
dingen zag.
Vechtende legers werden vaker
waargenomen, net als bollen aan de hemel
en vreemde lichten, wapengekletter en
gedetailleerde strijdtonelen.
Niemand kan zeggen wat er zich werkelijk
afspeelde, en of John Moor en zijn
tijdgenoten alleen maar een
natuurverschijnsel interpreteerden met de
'bijgelovige' ogen van die tijd, of dat er
werkelijk iets te zien was, iets wat we ons nu
niet meer kunnen voorstellen.
Het laatste vind ik zelf waarschijnlijker,
temeer omdat zulke gebeurtenissen op veel plaatsen werden beschreven en er ook gravures van zijn gemaakt.
En dan natuurlijk de onvermijdelijke vraag: Hebben UFO's er iets mee te maken?
Mijn vermoeden is altijd dat er al duizenden jaren hologrammen aan onze hemel worden geprojecteerd, aangepast
aan de overtuigingen van de betreffende tijd. Zit men verlegen om een teken? Op afroep geleverd. In de 16de,
17de en 18de eeuw waren dat vechtende legers in de lucht. In de 19de eeuw kwamen de Mariaverschijningen
waar letterlijk een luchtje aanzit. Men is geneigd te geloven wat men aan de hemel ziet. Heel veel optische
verschijnselen waren raadsels voor onze voorouders, maar ook al kenden ze de natuurkunde erachter niet, ze
konden wel goed waarnemen. Ze konden de wolken 'lezen' en het weer voorspellen, beter dan onze KNMI
computers tegenwoordig. De hemel was nog zwart, en ze kenden sterren en planeten.
Het verhaal hierboven is maar een greep uit een massa van zulke getuigenissen. Ik kan niet geloven dat het
allemaal fantasie was. Die mensen zagen werkelijk iets wat ze ongelofelijk, beangstigend en ongewoon vonden, zo
ongewoon dat ze het door heel Europa in kronieken vastlegden.
Aan ons de interpretatie.

