VERWARMINGSKETEL, IJSKAST EN BLIKJE FRIS
Loes Modderman
Een man heeft een UFO in de vorm en het formaat van een ijskast zien vliegen, in
Wisconsin, lees ik op 23 maart 2013 in 'Who Forted' : Refrigerator Shaped UFO

Causes Odd Car Troubles in Wisconsin.
In dezelfde staat zag een ander tot zijn schrik een blikje fris ter grootte van enkele meters
overkomen. Beide gevalletjes werden gemeld aan de UFO organisatie MUFON, maar
behalve de bellers hadden anderen deze huishoudelijkheden niet waargenomen. Ook
waren er geen foto's gemaakt.
Die zien ze vliegen, zou je dus met recht kunnen zeggen.
Het UFO wezen gaat gebukt onder grappenmakers, maar ook de serieuze, en met foto's gestaafde waarnemingen
zijn van velerlei aard.
Zo is het tegenwoordig heel normaal om langgerekte UFO's te zien, of langwerpige, of ronde, of driehoekige, of
buisvormige, enorm, groot, middelmatig of klein, om het over de variëteit aan kleuren nog maar niet eens te
hebben.
Met UFO's ben je nergens zeker van.
Nee, dat was vroeger wel anders.
De vliegende schotels uit het Adamski tijdperk zijn zeldzaam geworden. In de 50er en zestiger jaren wist men net
zo min als nu wat UFO's ZIJN, maar men wist in elk geval
hoe ze eruit zagen. Dat gaf houvast.
Maar was dat eigenlijk zo?
Ik heb er de gedigitaliseerde kranten van de KB op
nageslagen, en daar vliegen heel wat schotels door de
berichten.
Journalisten, toen en nu, kunnen alleen badinerend praten
over het verschijnsel en over de mensen die de
waarnemingen doen. Dat schijnt men op de school voor
journalistiek te leren: zorg dat je, als het over bijzondere
verschijnselen gaat, geen enkele kennis vergaart over het
betreffende onderwerp, dan kan die je ook niet in de weg
zitten. Daar houdt men zich voortreffelijk aan, tot op de dag
van vandaag.
Maar dat terzijde.
Laten we beginnen met een authentiek 'vliegend schoteltje' , zoals dat op 7 juli 1947 in onze pers verscheen.
We mogen aannemen dat de heldere journalist hier de sighting van Kenneth Arnold in de buurt van Mount Rainier,
Washington bedoelt, op 24 juni 1947, toen hij maar liefst 9 eendere 'schotels' zag vliegen, en daarmee het UFO
tijdperk inluidde, ook al vlogen die dingen al eeuwen door onze hemelen.
Hoewel er dus van het verhaal niets klopt is de vorm gelijk gebleven.
Een prachtig detail is dat de 'piloten' (Kenneth Arnold?) geen wolken voor UFO's hadden aangezien. Nou, gelukkig
maar. Voor een piloot vast en zeker handig als ie die twee kan onderscheiden!
Hier het betreffende bericht:

Het Dagblad 7-7 1947

„Vliegende schotels”
Een nieuw en geheim Amerikaans luchtwapen, om zijn vorm bekend als „vliegend schoteltje" („flying
saucer") brengt de Verenigde Staten op het ogenblik in beroering, aldus meldt U. P. uit New York.
Ooggetuigen, die dit vreemde vliegtuig hoog over hebben zien vliegen, meldden dat het een zilverkleurig
discusvormig voorwerp is, dat geluidloos en met grote snelheid voorbijvloog. Gewoonlijk komt het op
drieduizend meter of daaromtrent over. Twee piloten zeiden een poging te hebben gedaan om deze
"schoteltjes" te achtervolgen maar hoewel ze zelf over snelle vliegtuigen beschikten, konden zij ze niet
bijhouden. De geheimzinnige vliegtuigen schijnen aan de onderkant glad gestroomlijnd te zijn met aan
de bovenkant uitbouwingen. De piloten hadden een groot, en drie kleinere van deze toestellen gezien.
Zij verklaarden met nadruk geen wolken of andere natuurlijke verschijnselen met deze „vliegende
schoteltjes" te hebben verward.
Maar al snel komen er andere vormen dan de schotel in de berichtgeving.
Zoals dit bericht uit de Friese Koerier van 7 februari 1955 ▼, waar gesproken wordt over een zilverkleurig voorwerp
dat de vorm had van een sigaar.

Op 5 september 1951 meldt de Deli krant 'geheimzinnige lichten
boven het front' , tijdens het laatste jaar van de Politionele Acties in
Nederlandsch Indië:

Volgens ooggetuigen gelijken deze lichten op een kandelaar,
waarvan een roodachtig gloeiende kaars boven de andere is
geplaatst, met een wit voorwerp daar tussen in. Vier nachten
geleden kwam hierover het eerste rapport binnen.
Kan natuurlijk best dat het iets heel anders was dan UFO's,
misschien wel weerballonnen, of verlichting van het strijdtoneel of
zo.
Een jaar later meldt het Nieuwsblad van het Noorden van 13-10
1952 dit:

De vliegende vlam

Na de vliegende schotel, de vliegende schijf, de vliegende bol
— de vliegende vlam. Boven het vliegveld Idlewild bij New
York heeft men dezer dagen een grote blauwe vlam
waargenomen, die zich met grote snelheid verplaatste en kort
daarop verdween.
En dat alles terwijl 'De Waarheid' al op 28 oktober 1950 al had geschreven: "maar wanneer u, lezer, ook een

vliegende schotel mocht ontdekken, besef dan dat het geen „schotel" kan zijn. Dezer dagen heeft de
Utrechtse Sterrewacht dat met zekerheid vastgesteld." (Bold in alle berichten door mij toegevoegd)
Steeds weer blijkt dat sterrenwachten bevolkt worden door 'geleerden' die evenals journalisten van toeten weten
en zich daarom gelukkig prijzen. In dit geval zijn ze zelfs zo dom dat ze niet hebben begrepen dat de term 'schotel'
slechts een bij-gebrek-aan-beter-beschrijving is, en dat niemand zijn vaat de lucht in heeft geworpen.
Bijzonder interessant is het onderstaande bericht, ook uit 1952, waar eigenlijk drie
elementen zijn waargenomen: klassieke 'vliegende schotels' , een sigaar, en
engelenhaar. Dat laatste is een zeldzaam maar bekend bijproduct van sommige UFO
waarnemingen. Ook het feit dat ze verdwenen zijn als men ze onder de microscoop
wil leggen, is standaard.

Amigoe di Curacao 29-10-1952
Vliegende schotels en engelenhaar.
Albi (Zuidwest-Frankrijk) — Een honderdtal mensen in het dorpje Gaillac beweert
vandaag een escadrille van zestien vliegende schotels te hebben gezien met een
„vliegende sigaar" in het midden der formatie. Volgens A.F.P. zouden de schotels 'smiddags in groepjes van
twee over het dorp zijn getrokken.
De vliegende schotels waren „cirkelvormig met een verhoging in het midden en gaven bij het draaien aan de
randen een blauwachtig schijnsel af". De „vliegende sigaar" in het midden der formatie verspreidde
„glinsterende witte draadjes, die op engelenhaar leken", aldus het bericht.
Dit engelenhaar dwarrelde omlaag en bleef zitten op boomtoppen en telegraafdraden".
Vele ooggetuigen zouden ..hele bosjes" hiervan hebben geplukt. maar alvorens zij naar een
laboratorium voor nader onderzoek konden worden gebracht, was er niets meer van overgebleven.
Het Nieuwsblad van het Noorden van 11 september 1954 heeft een bijzonder (en erg lang) bericht, waarvan hier
een kort fragment:
Ook geeft Desmond Leslie ( die later met Adamski een boek zou schrijven) een uitvoerig verslag van de
waarnemingen van de 48-jarige oud-majoor Linke, die met zijn 11-jarige dochter Gabriëlle in het voorjaar van 1952
in de bossen van Hasselbach, Meiningen, zes kilometer binnen de Russische zone van Duitsland, enkele
geheimzinnige, zilverachtige, menselijke gestalten zag, die bij de nadering van Linke en zijn dochter haastig
verdwenen in een enorm rond voorwerp, gelijkend op een verwarmingsketel met een doorsnee van 15 tot 18
meter. Zij verdwenen in een donkere centrale stuurtoren op het voorwerp. Terstond daarop begon de buitenste
rand te gloeien.
De Friese Koerier van 2 mei 1957 vertelt het verhaal van een postbode, Pengelly:

"Pengelly beschrijft het geheimzinnige „vliegtuig" als een doorgesneden ei, dat zeer langzaam van
het westen naar het oosten zweefde. Het was van boven goudachtig van kleur, van onderen donker."

Grappen kunnen natuurlijk niet uitblijven: na de schotel het ei. Nu nog het kopje en het dopje.
Aan het eind van de 50er jaren treden we het tijdperk van George Adamski binnen, en wordt het UFO beeld
voorlopig bepaald door het vreemde ronde stofzuigeronderdeel waarmee Adamski zijn ruimtereizen onderneemt.
We lezen over Venusianen die teveel naar StarTrek hebben gekeken (nou ja, dat was er toen nog niet, maar
vooruit) en over congressen op Saturnus, alles in de mooie en eeuwenlange traditie van 'The Plurality of Worlds' ;
de veronderstelling dat het hele zonnestelsel wemelt van
verstandige wezens.
Hoewel die vroege berichten over waarnemingen altijd
een ondertoon hebben van wat we nu een 'hype' zouden
noemen, gemeenschappelijke gekte, iets wat, net als
elke storm, wel weer gaat liggen, weten we nu dat dat
niet zo is, en dat UFO's meer dan ooit een realiteit zijn,
ook al schrijven de kranten er, badinerend of serieus,
allang niet meer over. UFO's zijn al decennia het domein
van wie er werkelijk in geïnteresseerd is, en internet
heeft ons allemaal onafhankelijk van onbenuljournalisten
gemaakt.
Wat een opluchting.
Het Vrije Volk 27-10 1967 plaatst nevenstaand bericht,
dat het midden houdt tussen een UFO en een Christelijk
wonder, twee categorieën die onafscheidelijk
verstrengeld zijn.
Hoe men zoiets voor een wapen kan aanzien vind ik
veelzeggend: de richting waarop onze parlementariërs
automatisch hun hersens hebben afgesteld is blijkbaar
oorlog, vijand en gevaar.
Daar zijn de platte aarde aanhangers aan het eind van
het bericht, met hun Atlantis dromen niets bij vergeleken.
Alleen vallen die onder de categorie 'gek' terwijl de
machthebbers met hun gevaarlijke wapenfantasieën
normaal schijnen te wezen.
Zo, dat moest me weer even van het hart.
In de Telegraaf van 21-11 1968 zijn diezelfde
Londenaren alweer in paniek. De Kruisen hebben nu
plaatsgemaakt voor de meme van de machthebbers:
raketten.
Maar er is weinig overeenkomst in de waarnemingen,
waaruit maar weer mag blijken dat onze zekerheden niet
zeker zijn. Dit zegt het bericht o.a:
"Een ooggetuige sprak van een grote groep raketten, die
langs de hemel voorttrok in een bepaalde koers. Een
andere ooggetuige beschreef de lichten als een groep
ster-achtige voorwerpen, die aan een touwtje werden
voortgetrokken. Een vrouw uit Londen vertelde: „Ik zag er
37. Door het licht werd alles om mij heen in een gloed
gezet. Anderen vertelden, dat zij een serie witte flitsen
zagen met komeetachtige vuurstaarten. Ook waren er
ooggetuigen die zeiden, dat zij een hel blauw licht
hadden gezien.
Een woordvoerder van het Royal Greenwich
observatorium deelde mee, dat het waarschijnlijk een
Russische satelliet was, die bij zijn terugkeer in de
dampkring van de aarde verbrandde en het lichtschijnsel
veroorzaakte.
De directeur van het observatorium in Greenwich zei, dat
het licht waarschijnlijk afkomstig was van een meteoor die in de dampkring verbrandde."
In mijn bestanden zitten nog ontelbare UFO´s in alle soorten en maten, maar dat zou nu, zelfs voor UFO's te ver
voeren.
Aan u, waarde lezer, om er iets bruins van te bakken, met eieren. Zet de schotels maar op tafel.

