
WAT DE 'EXPERTS'  ERVAN DACHTEN.... 
 
UFO's zijn, zoals we weten, pas in 1947 op de kaart gezet, toen Kenneth Arnold er negen tegenkwam bij Mount 
Rainier, Washington. Sindsdien waren ze voortdurend in het nieuws, want die irritante dingetjes werden ineens 
overal gezien. Alsof mensen pas in 1947 naar de hemel zijn gaan kijken. 
De betweters en lachebekjes beleefden gouden tijden, en er werden commissies in het leven geroepen om wat niet 
bestaat voor eens en voor altijd het bestaan onmogelijk te maken. Die geschiedenis bespaar ik u, er zijn 
bibliotheken vol over geschreven en er is zoveel materiaal op internet, bijvoorbeeld op http://www.ufowijzer.nl/ , dat 
het u voor de rest van uw leven wakker kan houden. 
Het is logisch dat iets wat gezien wordt maar er niet is veel irritatie oproept, en op een zeker moment aangepakt 
dient te worden. Zo jammer toch dat Charles Fort  dit allemaal niet meer heeft mogen meemaken, hij zou ervan 
genoten hebben.  
  
In de loop van mijn krantenpluis kwam ik zulke geweldige 'verklaringen' tegen, allemaal net even anders, en die 
heb ik natuurlijk opgeslagen om u mee te laten genieten. 
Zoals deze bijvoorbeeld, uit De Locomotief 27-08 1952 , uitspraken van Donald Menzel (1901-1976), professor 

van beroep en vele jaren lang consequent in het debunken en wegverklaren van alles wat er niet was. 
Maar, zegt de professor in bijgaand artikel, we hoeven ons nergens voor te schamen. Het is logisch dat leken de 
planeet Venus of een luchtballon voor een luchtschip aanzien. Daar zijn het leken voor. Wat een geluk dat er 
deskundigen zijn als Dr Menzel om wat niet bestaat onbestaanbaar te maken. 

 
Hiernaast een berichtje uit de Advocate (Burnie Tasm ) Sat 21-11 1953 
De minister voor Luchtzaken gelooft dat UFO's (in die jaren nog 
Vliegende Schotels genoemd) tussen onze oren zitten. 
Meer voer voor psychologen dan voor defensie experts. 
Meestal gaat er een meteoriet aan een UFO sighting vooraf, zegt de 
minister, dus dan is het vast 
een optische illusie.  
Waar hij die meteorieten 
vandaan haalt weet ik niet, 
maar het staat in de krant dus 
het zal wel waar zijn.  
 
Professor Otto Hahn, knap in 
Chemie, laat zijn licht schijnen 
over ons gebrek aan gezond 
verstand. Je zou zweren dat hij 
daar verstand van had.  
De reden is opmerkelijk: als 

Mars- of andere mannetjes ons zouden bezoeken dan zouden ze wel 
'hallo' komen zeggen inplaats van hun rondjes op onbereikbare hoogten 
om de aarde te draaien. Uit de Advocate (Burnie Tasm) Mon 20-09 
1954. Persoonlijk vind ik dat net zo'n dom argument als 'Als God bestond 
dan zou hij wel ingrijpen in de narigheid van deze wereld.'   

http://www.ufowijzer.nl/


Het bericht hiernaast, uit de Advocate (Melbourne Vic) 
Thur 27-07 1950 is opmerkelijk. De Jezuiet liegt dat het 
gedrukt staat.  
Want uit de ervaringen van bijvoorbeeld Jacques Vallée, 
astronoom, toen nog in Frankrijk, is gebleken dat 
observatoria er alles aan deden om UFO's niet te melden 
en uit de annalen te verwijderen. We kunnen ons 
voorstellen dat de astronomen van het Vaticaanse 
observatorium in die dagen om geloofsredenen geen 
boodschap hadden aan leven elders in het heelal.  
Dat is later wel veranderd. 
Maar om nou UFO's af te doen als een 'uitvinding van een 
enkele idioot met een overactieve verbeelding'....da's 
tamelijk merkwaardig. 
 
 

 
 
 
 
 

Dezelfde gedachten speelden door het hoofd van de 
Secretaris van de United States Army: allemaal tussen de 
oren. Uit The Mercury (Hobart Tasm) Fri 29-08 1952 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het bericht hiernaast, uit de Townsville Daily Bulletin (Qld) 
Fri 08-08 1952 is beslist het toppunt van een 
'wetenschappelijke' denkfout.  
We lezen dat een wetenschapper van het leger doende is 
geweest met een experiment met geioniseerde moleculen in 
een vacuum. Volgens het bericht was hij erin geslaagd om 
'vurige objecten' te verwekken in een glazen stolp, "precies 
zo als de vliegende schotels die recent door de lucht 
schoten: oranje rode ballen, schijven, paddenstoelen en 
ijscones, zo vertrouwd voor de honderden opgewonden 
hemelbeschouwers." 
  
Hoewel de woordvoerder van het leger zo eerlijk was om toe 
te geven dan niet alles hiermee is wegverklaard, vergat hij te 
zeggen dat er in de dampkring nooit een glazen stolp is 
waargenomen..... 
 
Waar doen ze moeilijk over? Al in 1949 was vastgesteld dat 
UFO's massahysterie waren. Uit The Age (Melbourne Vic) 
Thur 29-12 1949 



De kop van bovenstaand artikel probeert ons te overtuigen dat UFO's bolbliksems zijn. 
Uit: The Examiner (Launceston Tasm) Fri 29-10 1954  
Hieronder de ultieme verklaring: de UFO was Venus, een heldere planeet die zich blijkbaar zo nu en dan 
sigaarvormig vermomt en zich zichtbaar verplaatst om op een UFO te lijken. Uit The Canberra Times, 7-11 1957 

En dan hier zo'n geweldig bericht uit het Nederlands Dagblad 09-07 1977 : wat een mens ook ziet, zelfs al is het 
de president, rood, blauw, pimpelpaars, sigaar, rond, plat, razend snel met onmogelijke bochten van 90º, het is en 
blijft de planeet Venus......Het is maar dat u't weet. 
 


