Achter de schermen
van het officiële
UFO-onderzoek
Deel 3
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Als actieve ufoloog is het altijd uiterst
belangrijk om bij gedetailleerd onderzoek
het groter kader te blijven respecteren.
Daarom splitsen wij het UAP (Unidentified
Aerial Phenomena) dossier op in verschillen
de delen die naast elkaar onderzocht kunnen
worden. Zodoende kunnen onderzoekers
makkelijk richting houden bij het navigeren
tussen de verschillende onderdelen, of bij
het focussen op één gegeven naar keuze.
Dit kan van technologisch onderzoek naar
buitenaardse aandrijving gaan, tot het
bestuderen van de exopolitiek.
Hebben wij bijvoorbeeld de nodige kennis om
zelf in de ruimte langdurig te opereren?
Hebben we dan ook nood aan ambassadeurs
bij het langer aanwezig zijn buiten de atmos
feer, om te interfereren met buitenaardse
intelligenties?

schappers en astronauten, ligt voor de hand. Dit dossier

begint in de Tweede Wereldoorlog met de pioniers van de
rakettechnologie zoals Werner von Braun en Herman

Oberth die de ontwerpen van de V2-raket, de ballistische
raket van de nazi’s, inzetten. Nietsvermoedend denkt de

wereld aan wapenontwikkeling dat het in zekere zin ook

was en waarvoor het gebruikt zou worden, maar het echte
doel lag in het bereiken van de ruimte en daar de mens
succesvol te kunnen laten opereren.

Hulp van buitenaardsen

Het wetenschappelijk vernuft was volgens Herman Oberth
te danken aan hulp van buitenaardsen. Dit resulteerde na

de oorlog in de opbouw van de NASA en het Apollo-ruimte

programma dat in 1969 de eerste man op de maan bracht.
Naast NASA2, dat zijn eigen UAP-dossier erop nahoudt,

zijn er ondertussen heel wat meer ruimteorganisaties mee
gemoeid. Alle hebben hun eigen onderzoekdossier betref
fende buitenaardse observatie, en/of zelfs interventie.
CNSA3, ESA4, ISRO5, JAXA6 en de Russische federale

Ruimtevaartorganisatie (RFSA of Roscosmos) zijn sterk
betrokken en vormen een belangrijk onderdeel van het
UAP-dossier.

Een belangrijk gegeven bij dit dossier is dat zo goed als alle
astronauten, kosmonauten of taikonauten bij het verlaten

van de atmosfeer verwacht bezoek krijgen. Dit kan onder de

B

ijna elk gegeven, klein of groot, binnen het
UAP -dossier gaat gepaard met vragen die
1

allemaal op één of andere manier aan elkaar zijn
gelinkt. Aangezien er nog geen internationale

consensus heerst op de manier van werken binnen het

dossier, zijn alle onafhankelijke onderzoekers, inclusief
ikzelf, aangewezen op eigen initiatief om bepaalde

puzzelstukken belangrijker dan anderen te maken.

Echter, het behoud van de algemene balans, ‘the big picture’,

vorm van een kleine lichtbol zijn die de ruimteverkenners
kort observeert, of een groter onbekend tuig dat soms

intimiderend overkomt. In ieder geval zijn er door het

dossier heen nergens negatieve incidenten gerapporteerd bij
deze observaties. Tijdens zijn ruimtewandeling in 2005 bij

het ISS7 stelde de Amerikaanse ruimtevaarder Leroy Chiao

vast dat er een reeks lichten voorbijvloog met een immense

snelheid. De meeste astronauten zijn dit gewoon en schrikken
er niet van weg om met UAP’s in contact te komen.

blijft altijd van kracht. Nu we in Amerika met de zetten van

Ontvoeringsdossier

implementatie van het UAP-dossier in het politiek debat,

delen van het dossier die onderzoek vereisen. Het ‘Abduction’

John Podesta de eerste aanstalten zien verschijnen naar de
wordt het bij ons in de Lage Landen ook tijd om het DNA
van het UAP-dossier door te lichten.

Ruimtevaartdossier

Het officiële UAP-onderzoek bestaat uit acht studieseg

menten die elk specifieke aandacht vereisen. Dit komt
doordat elk onderdeel op verschillende speelvelden

benaderd wordt. Een ruimtevaartdossier, waarin het

buitenaards gegeven gevolgd wordt door ruimteweten

Naast het ruimtevaartdossier zijn er nog zeven segmenten of
of ontvoeringen door buitenaardse interventie is een zware
bladzijde. Hoewel Hollywood haar best heeft gedaan om

zulke ontvoeringen in een slecht daglicht te plaatsen, mogen
we er niet vanuit gaan dat deze rapporten uiterst negatief

zijn. Er is immers heel wat dat we nog steeds niet begrijpen.
Alarmerend zijn de gegevens dat er ontvoeringen plaats

vonden die niet door buitenaardsen werden verricht maar

door het militair industrieel complex zelf, die op deze manier
mensen met daadwerkelijk buitenaards contact trachtte te
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onderzoeken. Er werden gefabriceerde wezens (PLF8) en

geconstrueerde buitenaardse tuigen (ARV ) gebruikt om
9

alles strategisch in scène te zetten.

‘Fire in the Sky’

heel wat achter zit. Om te beginnen worden er bepaalde

DNA-lijnen systematisch onderzocht. Dit resulteert in het

feit dat meerdere generaties en/of familieleden ongewenst
contact kunnen ervaren.

Slachtoffers van deze spijtige, ook soms wel beangstigende

Het onderzoeksteam van BUFON13 Transology is mede

procedure, buitenaardse wezens naast militairen te zien en/

ondersteunen van dergelijke families. Dit maakt immers

praktijken, meldden bij het onverwacht ontwaken tijdens de

of wetenschappers die hun gadesloegen en/of onderwierpen
aan een bepaald medisch onderzoek. De Amerikaanse

psychiater John E. Mack deed hier uitvoerig onderzoek naar.
In academische kringen is zijn onderzoek heftig omstreden.

Desalniettemin blijft zijn werk een fraaie zet om het gegeven
beter te begrijpen.

Een belangrijke ontvoering vond plaats op 5 november 1975.
Houthakker Travis Walton werd maar liefst vijf dagen vermist

nadat hij aan het werk was gegaan in het Apache-Sitgreaves

verantwoordelijk voor het bezoeken en waar nodig het

deel uit van het volledige onderzoek naar de vraag waarom
de buitenaardsen hier zijn en waarom ze deze praktijken

eropna houden. Het volgen van een genetisch spoor door

de tijd, de familiestamboom bij wijze van spreken, onthult

ons iets over de buitenaardse hypothese. Het vertelt een deel
van het verhaal over het waarom de buitenaardsen met ons
gemoeid zijn. Dit gegeven brengt ons dan ook naar een
ander onderdeel van het dossier.

National Forest nabij Snowflake, Arizona. Dit bizarre verhaal

Dossier ‘Ancient Alien’-theorie

Paramount, getiteld ‘Fire in the Sky’. Travis bleek later niet

weleer. Die goden kwamen neer om de mens te vormen en

resulteerde in de verfilming van de ervaring in 1993 door

akkoord te zijn met de wijze waarop de filmmaatschappij
zijn verhaal op het witte doek had gebracht. Het deed

nauwelijks tot geen eer aan de waarheid en door middel van

de film werd er angst geprojecteerd inzake de buitenaardsen
en hun aanwezigheid.

Contactdossier

De ‘Contactee’ rapporten vormen de verzameling van

interessante directe buitenaardse contacten zoals die van
George Adamski (jaren ’50) en Billy Meier (jaren ’70).

Ze lopen door tot heden in de CE510 praktijken van dr. Steven
Greer (CSETI). Het ‘Contactee’-gegeven leunt dicht tegen

het ontvoeringsdossier en overlapt er in vele gevallen mee.
We weten vanuit officieel onderzoek dat we zeker en vast
bezocht worden door buitenaardse entiteiten en dat daar
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De ‘Ancient Alien’-theorie spreekt over de goden van

te beschaven. Alle religies vermelden iets dat neerdaalt

vanuit de hemel, lees sterrenhemel, en dat ons naar hun

evenbeeld maakt. Er zijn verschillende benamingen die op
hetzelfde neerkomen. Het goddelijke is meervoud. In de

Bijbel worden de Elohim vermeld. In de Sumerische klei-

commissie die het eindresultaat van het ‘onderzoek’ dienen

naar de uitdrukking ‘The sky descended’ of ‘Zij die van

gesponsord door militaire fondsen, om zodoende de

tabletten krijgen we de benaming Anunnaki, beide vertalen
de hemel neerdaalden’. De buitenaardsen volgens het

MIC11-dossier daalden neer op deze planeet en werkten

via genetische manipulaties op de primaat Australopithecus
Afarensis. Deze handeling maakte van hen, via intergalac

tische wetgeving, onze begeleiders. De mens is als het ware

te bepalen, of het wetenschappelijk onderzoeksteam wordt

uitkomst ervan te kunnen zien. Het Amerikaanse Robertson
Panel (1953) is hier een voorbeeld van. Dit onderzoek toont
aan dat de ongekende vliegende objecten geen bedreiging
vormen voor de nationale veiligheid van Amerika.

een biologisch project die naar vrucht moet komen. Vanuit

De belangrijkste reden om dit te onderzoeken is echter niet

buitenaardsen onze bloedlijnen en genetische ontwikkeling

daadwerkelijk van buitenaardse origine zijn, maar om te

deze informatie kunnen wij makkelijk begrijpen waarom
nauwlettend in de gaten houden via methodes die we

klasseren onder ‘Abduction’ en ‘Contactee’-rapporten.

Pioniers

De ‘Ancient Alien’-theorie is daarmee een belangrijk

onderdeel van het overgrote UAP-dossier en kan op zich

heel wat verhelderen van de enigmatische alsook myster
ieuze wereld van mythologie, oude sagen en folklore.
Belangrijke pioniers van dit onderzoek zijn Erich von

Däniken en Zecharia Sitchin. Er zijn ook banden met het
Vaticaan, waar theoloog Corrado Balducci het dossier

om te achterhalen of de vreemde tuigen die ons bezoeken

verhinderen dat militaire communicatiekanalen overbelast

raken door de zo nu en dan opkomende UFO-koorts. Er zijn

op zulke momenten immers heel wat meldingen die binnenkomen van ongekende vliegende objecten. We denken

hierbij aan het Washington DC-gebeuren van 1952. Dit

incident ging gepaard met radardetectie en werd gevolgd

door een media rush. Die voorvallen brachten enorm veel
moeilijkheden met zich mee voor militaire instanties.

Militairen kunnen de observaties niet verhinderen, want
ze hebben geen vat op de koers die buitenaardsen varen.

De militairen trachten via slimme zetten de UFO-koorts tot

diende te koppelen naar het bredere publiek. Onder de vorm

bedaren te brengen door mensen ervan weg te leiden.

bolwerk rond dit gegeven al heel wat toegevingen gedaan.

rol in, die wij als ufologen klasseren onder desinformatie.

van mediapublicaties zijn er vanuit het katholiek religieus
Dit staat in sterk contrast met de reguliere geschiedkun

De wetenschappelijke dossiers spelen daar een belangrijke

digen die het doodzwijgen om hun referentiekader niet te

Project Blue Book

op de geschiedenis, en het ontstaan van de mens, moeten

zoeken op gebied van desinformatie door er een grotesk

verliezen. In de toekomst zullen ook zij hun perspectief
aanpassen.

MIC-dossier

De wetenschappelijke dossiers zijn op zich niet gemakkelijk.
Officieel zijn er amper wetenschappers gemoeid met het

dossier en er wordt hoegenaamd geen onderzoek gedaan

naar dit gegeven. De dossiers die er wel zijn en/of heel kort

aandacht kregen van de media, laten sporen na van militaire
invloed. Militaire of ex-militaire leden zetelen in de

Project Blue Book (1952 - 1962) overtreft alle andere onder
opgezet spel van te maken waar zelfs de toenmalig inge

huurde wetenschappers, zoals astronoom J. Allen Hynek,

niet mee konden leven. Dit onderzoeksbureau werkte met
een systematische procedure om alle binnenkomende

Ufomeldingen te gaan ontkrachten. Het gehele onderzoek

moest de USAF12 dienen en buitenaardse vliegende schotels
weghouden van de bevolking. Het was een grap in termen
van wetenschappelijk onderzoek en het correct weergeven

van bepaalde gegevens. Het Franse Cometa rapport uit 1999
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zich veilig te stellen van mogelijke vervolging (omdat hij

geheime informatie rond UFO’s de wereld instuurde), werd
er een kat-en-muis-spel gespeeld en kwam er meer en meer

aandacht voor de geheime basis zelf. Lazar werd gesteund
door de media doordat interviewer George Knapp zijn

verhaal voor waar aannam en er grondig onderzoek naar

deed. Tot op vandaag beweert Lazar nog hetzelfde: dat hij

meewerkte aan buitenaardse technologie waar zijn werkveld
vooral op het begrijpen van het element 115 (E115) lag.

Dit was een onderdeel van een ETV14 en zorgde voor de

zwaartekrachtgolf die nodig is om het toestel tot beweging
te brengen.

is de uitzondering op de regel, omdat het op zich de buiten-

aardse hypothese aanbracht als de oplossing voor het probleem
rondom die Ufo’s. Dit is veruit het beste wetenschappelijke
onderzoek dat ooit vrijgegeven is in het publiek domein.

BUFON Transology zal dit rapport altijd aanraden aan de
13

beginnende ufoloog omdat dit rapport objectief en daad

werkelijk wetenschappelijk is opgesteld. Er kan dan ook maar
één conclusie zijn bij zo’n doortastend onderzoek: de vreemde
vliegende objecten zijn van een buitenaardse origine.

Het UAP-dossier als geheel

In alle opzichten kunnen we zeggen dat het grote UAP-

dossier bestaande uit al zijn onderdelen in zijn geheel een

Bizarre momenten

Een andere zware speler binnen het militaire dossier

speelt zich af op Engels grondgebied in december 1980.

Een militaire basis bij Rendlesham Forest werd dagenlang
geplaagd door buitenaardse interventie. Ooggetuigen Jim

Penniston en Charles I. Halt, beiden ex-USAF, beschrijven
daadwerkelijk bizarre momenten. Omdat ze militair

getrainde observators zijn, is dit een belangrijk aspect

binnen het dossier. Penniston kon zelf een geland tuig in het
bos aanraken nadat hij vreemde lichten met zijn patrouille

diende te onderzoeken. Door die handeling kreeg Penniston
een reeks binaire codes in zijn gedachten die hij 30 jaar
lang verborgen hield.

militair dossier is. In zekere zin zien we in alle segmenten

Door deze militaire interactie zijn we bepaalde zaken beter

echter ook van ‘uitsluitende militaire dossiers’ die alleen

ons naar speciale krachtplaatsen op aarde waar oude

de voetafdruk van het militair apparaat. Ufologen spreken
vrijgegeven worden via het militair systeem. Die zijn nooit
compleet te verkrijgen omdat die instanties er altijd 30 jaar

over doen om documenten vrij te geven en zelfs dan zijn er
nog uitzonderingen op de regel. Het Roswell incident van
1947 is hier een toonaangevende speler. In veel opzichten

was dit gebeuren de perfecte oefening voor de Amerikanen
om dossiers naar buitenaardse tuigen te gaan vormen. Dit

ging niet zonder slag of stoot en tot op de dag van vandaag

bestaan er nog heel wat controversen rond dit dossier. Het is
echter overduidelijk dat Roswell de start is van de moderne

Ufowaarneming en hoe instanties ermee moeten leren omgaan.

gaan begrijpen. De binaire codes zijn coördinaten en leiden
volkeren onheil of catastrofe ondergingen. Staat dit terug te
gebeuren? Ook werd duidelijk dat Aarde een project is dat

opgevolgd gaat worden. Dat komt volledig overeen met de

aspecten van het ‘Ancient Alien’- en ‘Abductee’-dossier. We
kunnen met de laatste puzzelstukken zelf met zekerheid

stellen dat we in observatie zijn van buitenaardse opzichters.
De Aarde is een zone die in quarantaine is omdat er hier iets
moet volbracht worden opdat wij als nieuwe kosmische

‘entiteit’ de ruimte verder mogen exploreren. Dit laatste slaat
op het verlaten van het zonnestelsel, iets wat door de
buitenaardse supervisie nog niet toegestaan is.

Zware spelers

Interdimensionaal

wetenschapper Bob Lazar die onder de ‘Majestic 12’

geconfronteerd met het feit dat we de buitenaardsen niet

Daarnaast zien wij ook belangrijke documenten over
bevoegdheidscode operatief was in de militaire basis

Doorheen het Redlesham dossier worden we ook nog eens
alleen via een 3de dimensie, of uitsluitend fysiek perspectief,

Area 51, gedurende de late jaren ‘80. De claim die hem

mogen benaderen. De militairen observeerden vreemde

later bekend werd gemaakt. Het is één van de krachtigste

onze fysieke werkelijkheid ofwel, hoe we onze fysica hebben

wereldfaam bracht, is sterk omdat de geheime basis pas veel
militaire dossiers. Door de media-acties die Lazar deed om
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objecten die vreemde manoevers doen. Deze staan haaks op
opgebouwd. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat tuigen

zomaar van het blote oog verdwenen of zich splitsten van
één grote lichtbol in drie kleinere. We kunnen door deze

vaststellingen niet meer uitgaan dat buitenaardsen alleen
maar een fysieke aangelegenheid zijn van een andere

planeet of sterrenstelsel. Deze zijn eerder interdimensionaal.
De militaire conclusie is dat wij hier te maken hebben met
een intelligentie die zich zelf door de tijd, 4de en 5de
dimensie kan verplaatsen om immense afstanden te

overbruggen. Militairen zijn hier op zeker niveau al heel

lang van op de hoogte. Niet alleen zijn de UAP’s in staat tot
hoog-geavanceerde technologische capaciteiten die wij

onder science fiction of zelfs magie kunnen klasseren, ze
zijn ook in staat om door middel van hun technieken

interdimensionaal te reizen. Binnen de UFO-gemeenschap

Hillary Clinton bracht de term UAP ter sprake als zijnde

liever dat het oude referentiekader blijft bestaan waarbij de

aangemaakt om verwarring te zaaien over het onderwerp.

brengt dit nog heel wat wrevel met zich mee. Velen zien

ufonauten met Star Trek-achtige schepen door de ruimte

cruisen en andere planeten bereiken. Dit kennen wij als de
‘Nuts & Bolts’-theorie. Deze theorie staat in het huidige

UAP-debat bij ufologen letterlijk op losse schroeven, want

de feiten van de dossiers tonen aan dat buitenaardsen
interdimensionaal zijn.

Rockefeller Initiatief

de vervanger van UFO. De term UAP werd door de USAF
UAP is echter niet een Amerikaans acroniem maar werd
overgenomen van het Ministerie van Defensie van

Engeland. De nieuwe term zou de ongelukkige bagage, die
de term UFO over de jaren heen heeft opgedaan, moeten

herstellen of zelfs zuiveren. We zouden kunnen spreken van
een gloed nieuw begin in het verhaal van de buitenaardse
openbaring, beter gekend als ‘Disclosure’.

Het regeringsdossier is opgebouwd uit militaire rapporten

Het is goed als zeker dat we in de toekomst heel wat

burgers hebben dingen vastgesteld. Meestal gaat dit over

van verschillende landen. Rusland en China zullen daar

en rapporten van inlichtingsdiensten. Maar ook gewone
incidenten die mediaverslag genoten. Daarnaast zijn er

acties van binnen het politiek systeem die bijdragen tot het
onderzoek. Eén daarvan is het befaamde Rockefeller

Initiatief van 1993–1996. De Amerikaanse zakenman en

filantroop Laurance Rockefeller bracht een onderzoeksteam
op de been om een zo goed mogelijk dossier te kunnen

presenteren aan de toenmalige president Bill Clinton. Veel
van de onderzoekers zijn na het initiatief zelf doorgegaan.

Het stimuleerde om het onderzoek op veel meer vlakken te
belichten. Dr. Steven Greer, dr. John Mack, dr. Bruce

Maccabee, dr. Jaques Vallée, Colin Andrews en Linda

Moulton Howe zijn allen UAP-onderzoekers die meegewerkt

hebben aan het Rockefeller initiatief.

Verwachtingen

De presidentiële stoel heeft met dit dossier openlijk niets
gedaan. Het werd niet ingezet of geopenbaard naar de

nieuwtjes gaan binnenkrijgen via het politieke speelveld
ook spelers in zijn.

Noot. Deel 1 en 2 stonden in Spiegelbeeld oktober en november.

Afkortingen
1. UAP – Unidentified Aerial Phenomenon
2. NASA – National Aeronautics and Space Administration
3. CNSA – China National Space Administration
4. ESA – European Space Agency
5. ISRO – Indian Space Research Organization
6. JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency
7. ISS – International Space Station
8. PLF – Programmed Life Form
9. ARV – Alien Reproduction Vehicle
10. CE5 – Close Encounters of the Fifth Kind
11. MIC – Military Industrial Complex
12. USAF – United States Air Force
13. BUFON – Belgian UFO Network
14. ETV – Extraterrestrial Vehicle

wereld toe. Gekoppeld aan het regeringsdossier zijn alle
politieke ontwikkelingen die te maken hebben met het

UAP-gegeven. De Amerikaanse democratische partij heeft

een sterke tendens naar het openbaren van het UAP-dossier.

tekst: Bart Bateman - Executive Director
BUFON Transology - www.transology.be

Medewerkers hiervan zijn de Clintons en John Podesta.
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