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Inleiding
“Waren de goden kosmonauten” zoals de titel luidt van een boek van Erich
von Däniken of praten we over onbekende beschavingen waar we niets van
mogen weten. Lang heb ik gerommeld in oude geschriften, oude afbeeldingen en vele geloven heb ik doorgeworsteld maar het laatste puzzelstukje
wilde maar niet op zijn plaats vallen. Ik ben het universum ingegaan, heb
gekeken naar alles wat op mijn pad kwam maar de vraag van waarom we
op deze ene aardbol leven is en bleef die onbeantwoorde vraag.
Pas een geruime tijd terug kwamen er personen op mijn pad die alsmaar
doordramden over een platte aarde. We kunnen blind zijn maar een platte
aarde is het meest onlogische wat je maar in de wereld van alle wetenschap
kan bedenken. Toch waren er ook geleerden die bleven geloven in een platte
aarde. Persoonlijk zag ik het platte aarde verhaal anders omdat het me via
energie al duidelijk werd dat er geheel wat anders speelt en dat de platte
aarde beweringen niet gezien worden dat onze aardbol plat is, maar de
wereld waar deze mensen over spreken en niet weten waar deze wereld is.
Door de platte aarde theorie knalde ik vol met mijn kop tegen een theorie
die aannemelijker was en verklaarde de oorlogen, de goden maar ook alles
waarom de mens hier op deze bol leeft. De mens, een wezen wat geboren
is om zaken te zien maar niet begrijpt wat hij ziet. Miljarden wezen die
niet weten wat ze eigenlijk voor nut hebben op deze aarde.
Magnetisme, energie, licht en vele andere zaken zien we wel, kunnen we
meten en zelfs waarnemen maar de ware aard van de verschijnselen zijn
nog steeds niet begrepen door de mensheid.
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In mijn vorige “Energieniale leven” boeken bracht ik je stap voor stap in
de wereld van de energie. Ik besprak vele zaken en ging steeds dieper in
de kern van het leven. Helaas, de kern van ons bestaan kon ik nog niet zien
daar deze op het missende puzzelstukje zat.
Na zoveel jaren reizen in en naar diverse werelden kwamen de juiste zaken
naar boven en kwamen daarbij ook de vele bewijzen die aangaven dat we
praten over de bron van het leven.
Om nu nog niet te diep te gaan, wil ik eerst zaken zoals altijd via de wetenschap laten ervaren en dan gaan we in het tweede deel van dit boek naar de
bron van ons leven. De reden waarom wij op deze aardbol zijn.

11

Deel 1
Hoofdstuk 1
Het Heelal / Universum
1-1 Inleiding
In diverse boeken ben ik al verder gegaan dan wat men normaal verwacht
waar over geschreven wordt zeker als het over leven na de dood is, dimensies en werelden daar men liever het niet over heeft.
We zijn duidelijk ongemakkelijk als we verder denken als dat ons geleerd
wordt. Juist dan gaat het interessant worden. Er komen dan zaken naar
boven vanwaar men dingen over af gaat vragen en dieper in gaat duiken.
De tot dusver uitgegeven boeken over het Energieniale leven hebben veelal
afgespeeld OP deze aardbol en zijn het zaken waar ik zelf zeer diep ben
ingedoken. De dood maar ook de energiewereld en de daarna de diverse
dimensies waren de logische stappen die je gaat nemen als je je vast gaat
bijten in de wereld van de energie.
Men ziet steeds meer en men gaat steeds dieper. Eens beschreven in mijn
eerste Energieniale boek waar duidelijk werd hoe dieper je gaat en hoe verder je reist des te meer kom je tegen en openen er zich meerdere werelden.
Wat later bleek was dat de werelden allemaal één waren en dat alles één
is. Dat kan ook niet anders als je weet dat het allemaal energie is die
bepaalt, bespeelt en mee gewerkt kan worden mits je het met de nodige
regels gebruikt.
Nu we al diverse facetten hebben doorgenomen is het logisch dat we ook
eens gaan duiken in de wereld van lichtjaren, sterren, stelsels en het verre
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onbekende. Als men in deze wereld gaat duiken, gaat het steeds onlogischer
zeker als we de getallen op elkaar gestapeld zien worden maar ook hoe het
mogelijk is daar nog ooit een bevestiging van te krijgen.
Of is het simpel en niet zo gecompliceerd zoals de wetenschap ons doet
geloven? Zijn de “poorten” een simpele weg en de zwarte gaten meer een
ophoping in plaats van het niets wat niets moet zijn?
We weten uit de vele oude geschriften dat leven op deze planeet veel heeft
meegemaakt en dat er vele beschavingen waren die veel verder waren dan
wij op dit moment. Beschavingen die niet direct gebonden waren en als
slaven leefden op deze bol en beschavingen die een veel verdere knowhow
hadden als wij momenteel met onze huidige computers en techniek.
Zie de manier van bouwen maar ook kunstwerken en artefacten zijn te
voorschijn gekomen waarvan we absoluut niet weten hoe die gemaakt
zijn. De wereld en de bewoners gaan op en neer in hun kennis en alsmaar
komen en gaan beschavingen. We willen aan de ene kant leren van de oude
gewezen beschavingen maar aan de andere kant willen we zaken niet loslaten die al duizenden jaren ons opgelegd en voorgekauwd worden. Bang
voor veranderingen en bang om een nieuwe weg in te slaan.
Wat frappant is dat in vele geschriften over wezens gesproken worden met
voor ons bovennatuurlijke krachten. Weer in andere delen van de wereld
praat men over Goden en we hadden een heer Erich von Däniken die heel
duidelijk stelde “Waren de goden kosmonauten”.
De mens heeft in zijn hele bestaan vastgehouden aan goden en heeft zich
altijd als slaaf gekoppeld aan deze goden en gedaan wat de afvaardigden
van deze goden opleggen. Welk geloof je ook neemt men ziet de slaven om
de geloofmeesters (priesters) hangen als bijen om hun zoete honing. Nu
nog met de huidige techniek en de iets meer kennis dan 2000 jaar geleden,
blijven we als slaven om kerkelijke leiders hangen en gehoorzamen hun
13

opgelegde wil. Leiders die verscholen zijn in vele duistere clubjes maar
ook naar buiten komen als vertegenwoordiger van een of andere god maar
wel mensenlevens eist omdat er anderen zijn die in een andere “god” “heilige” geloven.
We gaan dit allemaal eens uitdiepen en zien wat het Universum te zeggen heeft in het geloof van goden en wat de ware energie is waar hiermee
gewerkt wordt. Is de mens wel een vrij wezen en hoe staan wij als mens
in het gehele Universum? Twee vragen die een leven kunnen veranderen
maar ook andere inzichten kunnen geven over datzelfde leven.
1-2 Wat de geleerden zeggen over het Universum
Laten we maar eens eerst de wetenschap spreken en wat er in bijvoorbeeld
een wikipedia vastgelegd is hoe men het heelal/universum verklaart en ziet.
Het heelal of Universum
Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele
ruimtetijd-continuüm waarin wij bestaan.
Definitie
Er valt voorts nog een onderscheid te maken tussen het zichtbare heelal
en het theoretische heelal:
Het zichtbare heelal omvat dat deel van het heelal waarvan sinds het “begin
der tijden” licht ons heeft kunnen bereiken en dat we daardoor om ons heen
kunnen waarnemen. Omdat de snelheid van het licht eindig is, is ook het
zichtbare heelal gemeten vanaf het “begin der tijden” eindig.
Het theoretische heelal omvat de theoretische modellen die in de kosmologie een mogelijke structuur beschrijven waarin het zichtbare heelal wellicht ‘ingebed’ is. Deze worden behandeld in bijvoorbeeld de verschillende
snaartheorieën en de theorie over een mogelijk multiversum.
14
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De oerknal
Over het algemeen wordt aangenomen dat het heelal is ontstaan volgens
de oerknaltheorie. Volgens de huidige stand van zaken van deze theorie is
het heelal circa 13,75 miljard (± 1%) jaar geleden ontstaan.
De Belgische astronoom Georges Lemaître introduceerde in 1927 de theorie
dat het universum uitdijt, wat verklaarde dat ver van ons verwijderde sterrenstelsels een roodverschuiving vertoonden. De Amerikaanse astronoom
Edwin Hubble vond twee jaren later experimenteel bewijs voor Lemaîtres
theorie. Hij bewees dat alle sterrenstelsels zich van ons verwijderen met
een snelheid proportioneel tot de afstand ten opzichte van ons. Dit impliceerde dus ook een begin vanuit een bepaald punt en in 1931 verklaarde
Lemaître dat het heelal met de explosie van een oeratoom was begonnen.
Laatdunkend werd deze theorie daarom door de Britse astronoom Fred
Hoyle “bigbangtheorie” genoemd, een term die is blijven hangen. Het
belangrijkste bewijs voor de theorie werd in 1964 ontdekt door Arno Allan Penzias en Robert Woodrow Wilson, die hiervoor de Nobelprijs voor
de Natuurkunde kregen. Zij ontdekten namelijk (bij toeval; ze waren er
niet naar op zoek) de achtergrondstraling, die werd voorspeld door de
oerknaltheorie.
Van de verst verwijderde sterrenstelsels is de golflengte van het licht met
meer dan een factor 6 toegenomen, wat betekent dat het heelal met deze
factor is uitgedijd sinds het licht van deze sterrenstelsels vertrok.
Aan de hand van de temperatuur van de kosmische achtergrondstraling
gemeten door de “Cosmic Background Explorer” (COBE) kon worden
berekend hoe oud het heelal is. Het moment van de bigbang werd bepaald
op 15,556 miljard jaar geleden met een onzekerheid van 24 miljoen jaar.
Recenter onderzoek met de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
(WMAP) gaf echter een ouderdom van 13,7 miljard jaar met een onzekerheid van 1% (ca. 137 miljoen jaar). Metingen van ESA, bekendgemaakt
in 2013, wijzen op een leeftijd van 13,8 miljard.
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Het zichtbare heelal
De grote-schaalstructuur
Het zichtbare heelal is volgens hedendaagse kennis opgebouwd uit grote
groepen superclusters en clusters, die samen met slierten sterrenstelsels
(filamenten) een draderig netwerk vormen waartussen zich enorme superholtes bevinden. Deze clusters op hun beurt zijn opgebouwd uit honderden
tot duizenden sterrenstelsels. Zo’n cluster kan een diameter hebben van wel
enkele tientallen miljoenen tot honderden miljoenen lichtjaren.
De topologie van deze grote-schaalstructuur van het heelal, kan vergeleken
worden met die van een zeepsop: de materie van het heelal bevindt zich in
de dunne ‘vlakke’ gebieden, die de betrekkelijk ‘lege’ superholtes omsluiten. Op de grenzen van de vlakken bevinden zich de filamenten, uitgerekte
slierten van sterrenstelsels en op de kruispunten van de filamenten vinden
we de clusters. Een andere analogie is die van de spons, waar ook de ‘lege’
gebieden met elkaar zijn verbonden.
Plaats van de aarde in de kosmos
De plaats van de Aarde in de kosmos is niet langer aan geocentrisme of
heliocentrisme onderhevig zoals ten tijde van Copernicus en Galilei en
kan zodoende ondertussen redelijk goed gesitueerd worden. Zo maakt de
aarde deel uit van:
Het zonnestelsel.
De Aarde bevindt zich dicht bij het centrum van het zonnestelsel, op ongeveer 150 miljoen kilometer ofwel 8 lichtminuten van een gele dwerg
die bekendstaat als de zon. De Aarde draait rond deze gele dwerg met een
gemiddelde snelheid van 30 km/s. De omwenteling is voltooid na één jaar.
De Aarde bevindt zich op ongeveer 15 à 20 miljard kilometer ofwel 14 à
18 lichtuur van de grens van het zonnestelsel, ook genaamd de heliopauze
waar de interstellaire ruimte begint.
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De Lokale bel.
Ons zonnestelsel bevindt zich in de Lokale Bel, een opening in het interstellaire gas met een dichtheid van slechts 1/10 van de omgeving, veroorzaakt
door miljoenen jaar oude explosies van supernova’s die gas en stof in de
buurt wegbliezen. De lokale bel heeft een diameter van 600 tot 800 lichtjaar
en de Zon ligt op ongeveer 90 lichtjaar van de rand ervan.
De Melkweg.
Het zonnestelsel bevindt zich op ongeveer 30.000 lichtjaren van het centrum
van de Melkweg, aan de rand van een van zijn spiraalarmen, met name de
Orion-arm. De dichtstbijzijnde buur van ons zonnestelsel is de ster Proxima
Centauri op een afstand van 4,2 lichtjaar. Het zonnestelsel draait rond het
centrum van de Melkweg met een snelheid van 782 460 kilometer per uur
(dat is gemiddeld 217,35 km/s). De omwenteling is voltooid na 226 miljoen
jaar. De Melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar in doorsnee.
De Melkweg en zijn satellietsysteem.
Rond de melkweg draaien veertien dwergstelsels, waarvan de meest bekende de zogenaamde Magelhaense wolken. Andere satellietsterrenstelsels
zijn genoemd naar het sterrenbeeld waarin ze worden waargenomen, onder andere de Ursa Majordwerg, Fornax, Draco, Ursa Minor dwerg, Leo,
Sextans en Sagittarius.
De Lokale groep.
De melkweg en zijn satellieten maken deel uit van de Lokale Groep, een
cluster van zo’n 30 à 40 sterrenstelsels gespreid over een diameter van 10
miljoen lichtjaar. Binnen de lokale groep van sterrenstelsels in een straal
van 5 miljoen lichtjaren is ons melkwegstelsel een van de drie grootste. Het
dichtstbijzijnde grote sterrenstelsel is de Andromedanevel op een afstand
van 2,2 miljoen lichtjaren.
De Canes Venatici (wolk). De Lokale Groep maakt deel uit van de Canes
Venaticiwolk, een cluster met een doormeter van 23 Mpc ofwel 75 miljoen
lichtjaar.
17

De Lokale of Virgosupercluster.
De Canes Venaticiwolk maakt samen met de Virgocluster en enkele andere clusters deel uit van de Virgosupercluster of Lokale Supercluster, die
meer dan 10.000 melkwegstelsels bevat en een doorsnede van 77 Mpc
ofwel 250 miljoen lichtjaar heeft. De Lokale Groep bevindt zich aan de
rand van deze supercluster en beweegt zich van het centrum af, hoewel de
vluchtsnelheid afneemt ten gevolge van de aantrekking door het centrum.
De Virgosupercluster als geheel wordt versneld in de richting van de Grote
Aantrekker, een enorme, in 1986 ontdekte onzichtbare massa op ongeveer
250 miljoen lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Norma.
De Grote Muur.
De Lokale Supercluster maakt deel uit van de Grote Muur, ontdekt in 1989,
een aaneenrijging van talrijke superclusters, onder andere de Coma- en
Hercules-superclusters. De afmetingen zijn gigantisch: 500 miljoen lichtjaar lang en 300 miljoen lichtjaar breed. Naast de Grote Muur zijn er nog
andere “muren” (waaronder de Grote Muur van Sloan). De superclusters
en muren vormen een draderig netwerk van filamenten, waartussen zich
enorme superholtes bevinden.
Sloan Digital Sky Survey
Vanaf 2000 is het Sloan Digital Sky Survey project (SDSS) opgestart door
het Astrophysical Research Consortium (ARC) - een samenwerkingsverband van zeven Amerikaanse onderzoeksinstituten - om het huidige
universum in kaart te brengen en onze positie daarin. Het totale noordelijk
halfrond van de sterrenhemel wordt door meerdere telescopen in kaart gebracht inclusief de deepskyobjecten. Dit gecombineerd met radiotelescopie
zorgt voor nieuwe gegevens die vrij opvraagbaar zijn via het internet.
Deze eerste fase, SDSS I, is afgerond in juni 2005. In vijf jaar tijd werden
meer dan 200 miljoen hemellichamen opgespoord, en de spectra gemeten
van meer dan 675.000 sterrenstelsels, 90.000 quasars en 185.000 sterren.
Voor de tweede fase, SDSS II, gepland tot juni 2008, is het consortium uitgebreid tot 25 internationale onderzoeksinstellingen. Het onderzoek spitst
18
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zich nu onder meer toe op de oorsprong van sterrenstelsels en quasars en
het ontstaan en de evolutie van de melkweg.
In juli 2008 startte SDSS III. In deze fase doet men onderzoek naar de
donkere energie en de kosmologische parameters, de structuur, dynamica
en chemische evolutie van de melkweg, en planetenstelsels. Deze fase is
afgerond in 2014.
Het uiteindelijke lot van het heelal
Het uitdijen van het heelal heeft implicaties voor het uiteindelijke lot van
het heelal. Het belangrijkste is hierbij de dichtheid van het heelal ofwel
de hoeveelheid materie. De meest gangbare mogelijkheden zijn of de
“Big Chill, Big Rip” (open heelal), “Big Crunch” (gesloten heelal) en het
vlakke heelal.
De “Big Chill”
De “Big Chill” neemt aan dat de dichtheid van het heelal zo laag is dat de
uitdijing oneindig zal doorgaan, waardoor alle sterrenstelsels steeds verder
van elkaar geraken. Ook zal het heelal blijven afkoelen tot 0 Kelvin, doordat
de warmte zich over een steeds grotere ruimte zal moeten verspreiden. Zoals
het er nu naar uitziet zal het heelal inderdaad op deze manier evolueren,
omdat alles erop wijst dat de hoeveelheid donkere materie veel kleiner is
dan de zgn. kritische waarde.
De “Big Rip”
De “Big Rip” is een variatie op de Big Chill die veronderstelt dat de snelheid van de uitdijing van het heelal steeds zal toenemen, waardoor niet
alleen sterrenstelsels, maar uiteindelijk ook sterren, moleculen en atomen
uit elkaar zullen worden getrokken. Op die manier zal alle materie zich
dusdanig verspreiden dat er niets meer van enige omvang zal bestaan.
De “Big Crunch”
De “Big Crunch” neemt aan dat dichtheid van het heelal hoog genoeg is
om de uitdijing uiteindelijk, door de zwaartekracht van alle materie, te doen
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stoppen en dat het heelal daarna ineen zal krimpen. Het uiteindelijke lot
zal dan de totale ineenstorting van het heelal zijn (eindkrak).
Het vlakke heelal.
Hierbij is de uitdijende kracht even groot als de zwaartekracht en zet het
heelal net vlug genoeg uit om samentrekking te voorkomen. Het heelal
zal dan in theorie ooit stoppen met uitdijen, maar oneindig ver in de toekomst. In de grafiek van de uitdijing als functie van de tijd zien we dan
een horizontale asymptoot.
Maar de dichtheid van het heelal kan ook worden beïnvloed door externe
factoren, bijvoorbeeld als ons heelal wordt omgeven door een nog groter
gebied met een hogere dichtheid, waar het uiteindelijk mee in botsing zal
komen. Dit hangt nauw samen met het steeds populairder wordende idee
van een multiversum.
Uit een onderzoek, dat de beweging van een aantal sterrenstelsels onderzocht, blijkt dat een groot deel daarvan zich naar één punt beweegt. Over
deze beweging is verder weinig bekend.
1-3 Multiversum
De term multiversum verwijst naar het idee of concept dat er naast het
zichtbare universum waar we in leven nog veel (volgens sommigen oneindig
veel) andere universa zijn waarnaar verwezen wordt als parallelle universa.
Volgens de oerknaltheorie zal het heelal uitdijen, maar als er meerdere
ruimten zijn die dat ook doen, zullen ze zo elkaar op den duur kruisen. Dit
hangt nauw samen met het idee van een multiversum. Er ontstaan nieuwe
centra, waar materie zich opnieuw samenvoegt, en waar zodoende ook
nieuwe oerknallen kunnen ontstaan. Zo ontstaat er een soort “superheelal”.
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Multiversum in de natuurkunde en kosmologie
Het concept van het multiversum of ‘veel universa’ is voorgesteld in de jaren
vijftig van de 20e eeuw door de natuurkundige Hugh Everett om bepaalde
problemen in de kwantumfysica op te lossen. In het kort komt het erop
neer dat bij iedere observatie van een gebeurtenis in de kwantumwereld
(waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn) iedere uitkomst verwerkelijkt
wordt in een nieuw parallel universum of tijdlijn voor iedere mogelijkheid.
Dit zou een ontzaglijk groot aantal verschillende universa opleveren. Het
multiversum is dan het geheel, of de verzameling van alle mogelijke universa. Na aanvankelijke scepsis van de wetenschappelijke wereld is een
deel van de natuurkundigen het tegenwoordig eens over de noodzaak om
de ‘vele-wereldeninterpretatie’ te gebruiken als men zou willen komen
tot een fundament van een ‘allesomvattend’ model van het universum.
Voorbeelden zijn de snaartheorie of M-theorie en de inflatietheorie. De
theoretisch natuurkundige en M-theoriedeskundige Michio Kaku schat
het aantal mogelijke universa op minstens 10.500 Ter vergelijking: men
schat dat er slechts ongeveer 10.70 atomen in ons (zichtbare) heelal zijn.
Kritiek
Veel natuurkundigen hangen echter een formalisme aan, dat alleen een
wiskundige beschrijving wil geven met voorbijgaan aan de vraag naar de
feitelijke aard van de onderliggende natuurkundige werkelijkheid. Het
multiversum is een mogelijke interpretatie van het wiskundige model, die
er wiskundig gezien echter niets aan toevoegt. Het is ook niet duidelijk
of deze interpretatie de status van wetenschappelijke theorie heeft; het
is bijvoorbeeld onduidelijk of zij empirisch te toetsen is. Het lijkt erop
dat alle mogelijke waarnemingen binnen de interpretatie vallen; er is dan
geen mogelijkheid tot falsificatie en de interpretatie is in dat geval alleen
te rechtvaardigen als een pure tautologie.
Een veel gehoorde tegenwerping tegen het idee van een multiversum is
dat het niet zou voldoen aan de eis van Ockhams Scheermes: omdat het
multiversum het bestaan van zoveel universa inhoudt, lijkt het minder
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waarschijnlijk te zijn dan het alternatief dat er maar één universum is. Over
het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat die eis niet relevant is in
die gevallen waar een groot aantal verschijnselen noodzakelijk voortvloeit
uit een enkel fundamenteel principe of inherent is aan een samenhangend
gebeuren. Zo mag men het concept van de natuurlijke getallen niet verwerpen met het argument dat het er oneindig veel zijn of het trekken van
een lijn onwaarschijnlijk achten omdat die oneindig veel punten bevat.
1-4 Donkere energie
Donkere energie is een hypothetische vorm van energie in het heelal die
verantwoordelijk zou zijn voor de versnelling van de uitdijing van het
universum. Donkere energie is overal en gelijkmatig verdeeld in het heelal.
Het gedraagt zich alsof het een negatieve zwaartekracht uitoefent.
In 1917 had Albert Einstein al een kosmologische constante geïntroduceerd
in zijn veldvergelijkingen. Omdat Einstein uitging van een statisch heelal,
deed hij dit om te voorkomen dat het heelal volgens zijn theorie door de
zwaartekracht zou instorten. Na de ontdekking van de uitdijing van het
heelal trok Einstein het idee van deze anti-zwaartekracht in en noemde dit
idee “zijn grootste blunder”.
Verdeling van donkere materie en donkere energie in het universum ten
opzichte van zichtbare materie volgens metingen van de WMAP.
In de jaren negentig werd ontdekt aan de hand van de studie van verre
supernova’s, het Supernova Cosmology Project, dat de uitdijing van het
heelal zo’n vijf miljard jaar na de oerknal is gaan versnellen. De enige
manier om dit te verklaren was het introduceren van een onbekende kracht
die zich gedroeg als een kosmologische constante en werkte als een negatieve zwaartekracht.
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Nauwkeurige analyses van de gegevens van de WMAP in maart 2003
brachten aan het licht dat de dichtheid van het heelal voor 74% bestaat
uit donkere energie. Inmiddels is dat aandeel door observaties van het
Planck Observatory teruggebracht tot 68%. Slechts 5% bestaat uit gewone
(baryonische) materie, de 27% rest wordt verklaard door donkere materie.
Kosmologen hebben voor deze donkere energie nog geen verklaring.
Gedacht wordt aan de energie van het vacuüm zelf, de zogenaamde nulpuntsenergie. Dit levert voor de theoretici echter zeer grote problemen op
indien deze energie volgens de kwantummechanica wordt berekend. De
uitkomst hiervan is veel hoger (wel 10120 tot 10140 keer) dan de waargenomen donkere energie.
1-5 Donkere materie
Verdeling van donkere materie en donkere energie in het universum ten
opzichte van zichtbare materie volgens metingen van de WMAP (2003).
Inmiddels worden iets andere getallen aangehouden.
Donkere materie is een hypothetische soort materie in het heelal, die niet
zichtbaar is met optische middelen en dus niet te detecteren is via de elektromagnetische straling die de aarde bereikt. Daarom wordt ze donkere
materie genoemd, om haar te onderscheiden van de zichtbare materie. Op
grond van waarnemingen door de Planck Observatory wordt gedacht dat
de totale hoeveelheid massa/energie van het heelal bestaat uit:
68% donkere energie
27% donkere materie
5% normale materie (baryonen).
Donkere materie wordt verondersteld te bestaan om de waargenomen
baanbeweging van verre sterren en afgeplatte spiraalvormige sterrenstelsels (zoals ons eigen Melkwegstelsel) te verklaren op een wijze die zowel
consistent is met de zwaartekrachttheorie als met de relativiteitstheorie.
De zichtbare materie in deze sterrenstelsels heeft namelijk niet genoeg
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massa om de bewegingssnelheid van de sterrenstelsels in hun baan om het
gemeenschappelijk zwaartepunt te kunnen verklaren. Om de bewegingssnelheid met de bestaande zwaartekrachttheorie en de relativiteitstheorie te
kunnen verklaren, veronderstellen astronomen dat er extra materie aanwezig
is die tot dusverre niet gedetecteerd kan worden.
Donkere materie en afgeplatte spiraalstelsels
Jan Hendrik Oort was de eerste persoon die het bestaan van donkere materie
beschreef in 1932. Oort was bezig met het bestuderen van de Melkweg, en
bedacht als eerste dat de massa van het stelsel groter moest zijn dan louter
de zichtbare massa. De berekeningen van Oort bleken foutief te zijn, maar
Fritz Zwicky bewees het idee van Oort in 1933.
Zwicky zag dat er iets moest bestaan als donkere materie. Zijn observaties
van sterrenstelsels in de Comacluster toonden bij acht daarvan dat ze snelheden bezaten die vele malen groter waren dan verwacht. De snelheden die
Zwicky mat bedroegen 3 miljoen kilometer per uur, wat zou impliceren
dat de massa zo’n 50 maal zo groot was als verwacht werd op grond van
de waarnemingen. Zwicky nam aan dat dunkele Materie, donkere materie
dus, verantwoordelijk was voor deze hoge snelheden.
Rond 1978 deden de Amerikaanse sterrenkundigen Vera Rubin en Kent
Ford snelheidsmetingen op afgeplatte spiraalvormige sterrenstelsels, zoals
ons eigen Melkwegstelsel. De snelheidsmetingen werden uitgevoerd aan
wolken waterstofgas, die zichtbaar zijn in de verste buitengebieden van
het spiraalstelsel, waar vrijwel geen sterlicht geproduceerd wordt. Bij elliptische stelsels kon deze meetmethode niet worden toegepast, doordat
hierin vrijwel geen gas voorkomt. Met de bekende gravitatiewetten werd uit
de gemeten rotatiesnelheid van de afgeplatte stelsels de benodigde massa
berekend. Deze massa was veel groter dan de massa die aanwezig was in
de zichtbare sterren en gaswolken.
Anders gezegd: de buitengebieden van de spiraalstelsels draaien sneller
rond dan verwacht werd op grond van de bekende massa. Dit heet het melk24

Verborgen geheim

wegstelseldraaiingsprobleem. Er moet dus een sterker zwaartekrachtsveld
zijn. Hiervoor werd aangenomen dat er onzichtbare massa aanwezig was
in de sterrenstelsels. Deze werd donkere materie genoemd omdat ze niet
zichtbaar is.
Het ontbreken van zwarte massa in elliptische sterrenstelsels (zie verderop
in dit artikel) enerzijds, en een mogelijke alternatieve verklaring van de
afwijkende gravitatiewet door een aanpassing van die wet voor verre afstanden anderzijds, geeft aan dat de theorie van de donkere materie niet
de enige mogelijke verklaring is voor de afwijkende rotatiesnelheid van
verre afgeplatte sterrenstelsels.
Eigenschappen
Om een verklaring te zijn voor de snelheid van sommige sterrenstelsels
moet donkere materie aan de volgende eigenschappen voldoen:
- zij heeft massa;
- zij bevindt zich in grote hoeveelheden in alle sterrenstelsels in het heelal;
- zij is niet zichtbaar, of anderszins te detecteren via de elektromagnetische
straling die ons op aarde bereikt.
1-6 Oerknal
Donkere materie is ook een mogelijke oplossing voor bepaalde inconsistenties in de theorie van de oerknal. Metingen met de WMAP brachten
aan het licht dat 23% van de massa van het heelal donkere materie is, dat
is veel meer dan de 4% ‘gewone’ zichtbare materie. 73% van de massa
is donkere energie volgens E=mc². Niemand weet echter wat donkere
materie is. Het verklaren van de aard van donkere materie is een van de
grote problemen van de kosmologie. In filosofische terminologie gaat het
om de gepostuleerde zogenaamde oerstof. Een mogelijke hypothese is het
bestaan van deeltjes die slechts een zwakke interactie met hun omgeving
hebben, de WIMP-deeltjes.
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1-7 Klonters?
Op grond van onderzoek dat in het voorjaar van 2006 is gepubliceerd, beweren onderzoekers van het Instituut voor Astronomie van de Universiteit
van Cambridge te hebben berekend dat donkere materie alleen voorkomt
in “klonters” met een diameter van ten minste 1000 lichtjaar en een massa
van ca. 30 miljoen zonnemassa’s. Zij trekken hieruit de conclusie dat de
gemiddelde snelheid van de donkere materie ongeveer 9 km/s bedraagt,
hetgeen overeenkomt met een relatief hoge temperatuur van ongeveer 10
000 kelvin.
1-8 Donkere materie en elliptische sterrenstelsels
In april 2003 presenteerde een Europees team van astronomen verrassend nieuws op de Brits-Ierse National Astronomy Meeting in Dublin:
elliptische sterrenstelsels lijken geen donkere materie te bevatten. Deze
ontdekking was mogelijk door een nieuwe meettechniek, de Planetaire
Nevel Spectrograaf waarbij gebruik werd gemaakt van planetaire nevels
in plaats van waterstofgas.
Een verklaring voor deze waarneming is er nog niet. Misschien hebben
elliptische sterrenstelsels een andere ontstaansgeschiedenis dan spiraalstelsels. Of misschien is de donkere materie verdwenen door de wisselwerking
met andere stelsels.
Er is dus nog een dubbel mysterie:
- Wat is de aard van donkere materie in spiraalstelsels?
- Waardoor is er geen donkere materie in elliptische stelsels?
Men veronderstelt dat de meeste massa van het universum bestaat uit donkere massa. Er zou zeven maal zo veel donkere materie zijn als zichtbare
materie. Dit is slechts een vierde van wat nodig is om de expansie van het
universum tot stilstand te brengen. Het bepalen van de aard van de donkere
massa is bekend als het donkerematerieprobleem of het probleem van de
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ontbrekende massa. Het is een van de belangrijkste problemen van de
moderne kosmologie.
Het meest algemene standpunt is dat donkere materie bestaat uit elementaire deeltjes, niet de gangbare elektronen, protonen en neutronen, maar
neutrino’s, axionen of hypothetische deeltjes die bekend zijn als zwak
wisselwerkende massieve deeltjes (WIMPs), zoals de “neutralino’s” (dit
deeltje wordt voorspeld in supersymmetrische theorieën als een lineaire
combinatie van de superpartners van het foton, het Z-boson en het neutrale
higgsboson) of misschien is het een nog meer exotische vorm van materie.
1-9 Alternatieve zwaartekracht in sterrenstelsels
Een alternatieve mogelijkheid om de gravitatiekrachten in sterrenstelsels te
verklaren is te veronderstellen dat de gravitatiekrachten in sterrenstelsels
groter zijn dan de Newtoniaanse bij grote afstanden. Dit kan men doen door
te veronderstellen dat de kosmologische constante negatief is. (Deze waarde
wordt verondersteld positief te zijn op basis van recente observaties.)
Een andere mogelijkheid is een veranderende Newtoniaanse dynamica te
veronderstellen. Een benadering, voorgesteld door Finzi (1963) en opnieuw
door Sanders (1984), is de gravitatiepotentiaal U te vervangen door de
veralgemeende uitdrukking waarin m de massa voorstelt, r de afstand, G
de constante van Cavendish en B en ρ aanpasbare parameters zijn.
Binnen de mechanica van Newton geldt B = 0 en/of ρ = oneindig.
Al deze benaderingen leiden echter tot moeilijke verklaringen van de
verschillende gedragingen van de verschillende sterrenstelsels en clusters,
terwijl deze makkelijk te beschrijven zijn door verschillende hoeveelheden
donkere materie te veronderstellen. Een andere theorie voor de zwaartekracht moet ook het volgende kunnen verklaren:
1 de details van de vele zwaartekrachtslenzen,
2 verdeling van de achtergrondstraling,
3 de groteschaalstructuren en
4 de precisiemetingen in ons zonnestelsel.
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De huidige zwaartekrachtstheorie kan dit alles met de algemene relativiteitstheorie al wel verklaren.
Gegevens van de rotatiecurves van sterrenstelsels geven aan dat ongeveer
90 procent van de massa van een sterrenstelsel onzichtbaar is en alleen door
het effect dat het op de zwaartekracht heeft ontdekt kan worden.
Soorten
Men veronderstelt dat er verschillende soorten donkere materie kunnen zijn:
Baryonische donkere materie (baryonic dark matter). Dit zijn dezelfde
deeltjes die ook elders voorkomen (in het bijzonder protonen en neutronen,
die beide baryonen zijn, vandaar de naam), maar op plaatsen die ervoor
zorgen dat het niet, zoals de gewone sterren en gaswolken, zichtbaar is. Te
denken valt aan planeten, bruine dwergen en zwarte gaten.
Koude donkere materie (cold dark matter), ook wel WIMPs genoemd
(voor Weakly Interacting Massive Particles). Dit bestaat uit nog onbekende
deeltjes die massa hebben, maar geen lading, en ook niet onderhevig zijn
aan de sterke kernkracht. Ze interageren dus alleen via de zwaartekracht en
eventueel de zwakke kernkracht of nog onbekende krachten die ‘gewone’
materie niet voelt. In de loop der jaren zijn heel wat kandidaten voorgesteld;
momenteel gelden de deeltjes die door de theorie van de supersymmetrie
worden voorspeld (of althans de lichtste en daarom stabiele daarvan, vermoedelijk het neutralino) als de meest vooraanstaande kandidaat.
Hete donkere materie (hot dark matter) verschilt daarin van koude donkere
materie, dat de afzonderlijke deeltjes zeer licht zijn. Ze bewegen zich daardoor met een snelheid die dicht tegen de lichtsnelheid aanligt. Een voor de
hand liggende kandidaat is hier het neutrino, dat, als het massa zou hebben
(wat nog niet definitief is aangetoond, maar wel zeer waarschijnlijk lijkt),
precies aan de voorwaarden voor hete donkere materie zou voldoen. Er
worden echter ook wel andere kandidaten genoemd, zoals het axion.
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Berekeningen geven aan dat er te weinig baryonische materie kan zijn om
alle donkere materie te verklaren. Dit ligt aan de nucleosynthese in het jonge
heelal. De aangetroffen abundanties (relatieve hoeveelheid voorkomen)
van de diverse elementen en isotopen leveren daardoor behoorlijk strenge
limieten aan de dichtheid van de baryonische materie in het jonge heelal.
Ook een model met alleen hete donkere materie voldoet niet. Hete donkere
materie heeft veel minder de neiging om samen te klonten (dichtheidsvariaties te vormen) dan baryonische en koude materie. Als alle niet-baryonische
materie heet zou zijn, zou er daarom onvoldoende samenklontering zijn
om het ontstaan van sterrenstelsels te verklaren. Hete donkere materie
wordt daarom steeds besproken als een deel van een gemengde theorie
voor donkere materie.
Waarnemingen
Er zijn in 2009 zo’n 20 experimentele projecten om WIMPs te detecteren
(Caldwell en Kamionkowski). Het gaat erom de 10 tot 100 keV waar te
nemen die een WIMP uit de halo van de Melkweg achterlaat bij botsing
met een atoomkern in een detector. Het probleem is dit verschijnsel te
scheiden van de enorme ruis.
Het DAMA-experiment in het Gran Sasso-laboratorium onder de Apennijnen gaf aanwijzingen voor een stroom van donkere materie die spoort met
de aardbaan door de halo van donkere materie rond de Melkweg. Maar dit
resultaat is (nog) niet bevestigd door andere experimenten. De massa van de
eenvoudigste supersymmetrische WIMP die werd voorgesteld ter verklaring
van de DAMA-bevindingen, werd uitgesloten door andere experimenten.
Een andere mogelijkheid is de waarneming van de annihilatie van WIMPs,
waarbij hoog-energetische fotonen en kosmische stralen in de vorm van
positronen, antiprotonen en neutrino’s vrijkomen met mono-energetische
gammastraling. De dichtstbijzijnde bronnen zijn het centrum van de
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Melkweg, waar de dichtheid van donkere materie hoog is en de kernen
van dwergstelsels rond de Melkweg.
In 2008 nam PAMELA - een detector voor kosmische straling op een satelliet - een onverwachte overvloed van positronen waar, net als de ballonproef
ATIC die met een calorimeter werkte. Deze positronen zouden afkomstig
kunnen zijn van de annihilatie van WIMP’s.
1-10 Ruimte (astronomie)
De term ruimte wordt in de astronomie over het algemeen gebruikt om delen
van het heelal buiten de Aarde, het zonnestelsel of andere hemellichamen
aan te geven, of meer algemeen de relatief “lege” delen van het heelal. Dit
is met name de intergalactische ruimte (zie onder). Termen als ruimtevaart
en ruimtesonde verwijzen ook naar dit gebruik van de term ruimte.
De ruimte is geen echt vacuüm, maar bestaat hoofdzakelijk uit plasma
van waterstof en helium, elektromagnetische straling (in het bijzonder
kosmische achtergrondstraling) en neutrino’s. De ruimte bevat zeer weinig
atomen van andere elementen (metalen) en stofdeeltjes. De intergalactische
ruimte bevat slechts enkele waterstofatomen per kubieke centimeter (in
ingeademde lucht zitten ongeveer 1019 atomen per kubieke centimeter).
Volgens de meeste theorieën is de ruimte daarnaast rijk aan donkere energie en donkere materie. Ook kunnen er objecten doorheen bewegen, zoals
meteoroïden en kometen.
1-11 Interplanetaire ruimte
Met de interplanetaire ruimte wordt de ruimte tussen de planeten binnen
het zonnestelsel bedoeld. Deze ruimte bevat interplanetaire materie - vooral
kosmische straling, geïoniseerde atoomkernen en diverse subatomaire
deeltjes. De interplanetaire ruimte loopt tot aan de heliopauze, waar de
heliosfeer overgaat in de interstellaire ruimte. Vanzelfsprekend hebben
exoplaneten hun eigen interplanetaire ruimte.
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1-12 Interstellaire ruimte
De interstellaire ruimte is alle ruimte in een sterrenstelsel die niet bezet
wordt door sterren en hun planetenstelsels. De materie en straling in de
interstellaire ruimte wordt interstellair medium genoemd. Het enige door
mensen gemaakte object dat de interstellaire ruimte heeft bereikt is de
ruimtesonde Voyager 1.
1-13 Intergalactische ruimte
Met de intergalactische ruimte wordt specifiek de ruimte tussen twee sterrenstelsels bedoeld, bijvoorbeeld tussen de Melkweg en de Andromedanevel. Doordat de over het hele heelal verspreide sterrenstelsels heel ver
uit elkaar liggen, maakt de intergalactische ruimte veruit het grootste deel
van het heelal zelf uit. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de Melkweg
“slechts” zo’n 150.000 lichtjaar, terwijl het dichtstbijzijnde sterrenstelsel,
de Andromedanevel, pas op een afstand van zo’n 2,2 miljoen lichtjaar
ligt. Volgens de meest gangbare theorie zal de intergalactische ruimte in
de toekomst een exponentieel steeds groter wordend deel van het heelal
gaan uitmaken, doordat de sterrenstelsels steeds sneller uit elkaar drijven.
Doordat de intergalactische ruimte zo groot is, is de dichtheid binnen het
heelal zeer laag en daarmee ook de zwaartekracht. Dit maakt het mogelijk
dat de uitdijing van het heelal voor onbepaalde tijd door kan gaan.
1-14 Intergalactisch medium
In de intergalactische ruimte bevindt zich een soort van plasma, beter
bekend als het intergalactisch medium, dat waarschijnlijk grotendeels uit
geïoniseerd waterstof bestaat en precies evenveel elektronen als protonen
bevat. De reden om aan te nemen dat het hier om geïoniseerd gas gaat is
dat de temperatuur hoog genoeg is om het mogelijk te maken dat gebonden elektronen in een waterstofkern ontsnappen. De dichtheid van het
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intergalactisch medium is naar schatting 10 tot 100 maal de gemiddelde
dichtheid van het heelal.
1-15 Interessant gegeven
Door het lezen van al deze termen valt op de onzekerheid in de gehele wetenschap. Maar waar ik extra aandacht op wil vestigen is de beschrijvingen
van het “niets” en de zware massa waarvan altijd is gezegd dat het niets is!
In vele huidige experimenten is duidelijk geworden dat het “niets” wat wij
denken dat het is, juist heel veel bevat en wel degelijk “iets” is! Het heeft
de zware massa en vele gegevens liggen daar verscholen. Alleen wij als
menselijk ras zien deze informatie niet of lijkt het op een schild om ons
heen wat vele zaken verborgen houdt.
Zo gaan we dan als blinde mensen denken aan goden of bovennatuurlijke
wezens maar is het wel zo bovennatuurlijk en buitenaards?

Hoofdstuk 2
Wat de geleerden zeggen over Goden en het geloof.
2-1 God - Goden
Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor
bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als
geheel.[bron?] Goden kunnen geacht worden te leven op aarde, met name in
de natuur, alsook in de hemel of nog in het onderaardse of de onderwereld.
Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten (waarmee
vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden
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dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten
opzichte van eigen en andere god(en). De monotheïstische religies, zoals
jodendom, christendom en islam, erkennen in principe slechts één god. In
polytheïstische religies, zoals de Noordse of Germaanse mythologie en
het hindoeïsme, zijn er vele (klassen van) goden (in India ook wel deva’s
genoemd, en in West- en Noordwest-Europa Asen, Alven en Wanen). Vaak
worden zulke goden verbonden door een mythologische genealogie. Het
hindoeïsme is echter een voorbeeld waar goden als incarnaties van elkaar
gelden, zodat in feite een veelgodenverering gecombineerd kan worden
met één universeel goddelijk principe dat zich in allen manifesteert. De
empirische wetenschap houdt doorgaans zich niet bezig met de vraag
naar het bestaan van goden, omdat metafysica buiten haar domein valt en
het daarom niet-overlappende magisteria (NOMA) zouden zijn;[1] in de
filosofie en de theologie wordt hierover wel gedebatteerd.
Een god van de gaten is een godsconcept dat slechts wordt toegepast ter
verklaring van (nog) niet verklaarde verschijnselen. In dit verband wordt
wel gesproken van een (niet-menselijke) intelligente ontwerper.
2-2 Etymologie
In etymologisch opzicht zijn het woord god en zijn cognaten in andere
talen (in geschreven vorm identiek aan het Engels, Gott in het Duits enz.
in andere Germaanse talen) naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren op
een Indo-Europese wortel *ghu-tó (= het aangeroepene). Ook wordt het wel
in verband gebracht met een werkwoord dat gieten of offeren betekende.
Er is een parallel met het Oud-Perzische woord ‘Khoda’ (‘God’); van
belang is ook de achtergrond in het Sanskriet: het woord ‘hu’ betekent
(onder meer) ‘aanroepen’.
Geloofsopvattingen over het wezen van God en goden
Theologie houdt zich o.a. bezig met de studie van het wezen van de godheid.
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Enerzijds trachten theologen die wezenskenmerken expliciet te maken,
soms zelfs te systematiseren. Anderzijds probeert men soms een persoonlijke godservaring te vangen in een theologisch of filosofisch systeem.
Over het algemeen echter hebben veel theologische systemen gemeen dat
ze beginnen met de notie van ‘God’ of ‘god(en)’.
Opsomming van theologische posities
De verschillende theologische opvattingen zijn te groeperen en te classificeren naargelang hun positie betreffende drie fundamentele zaken:
“bestaat God of bestaan goden? En zo ja, wat is hun belang of plaats in
de religie?”
“is God louter enkelvoudig of bestaan er meerdere goden?”
“is God transcendent of immanent dan wel beide?”
De antwoorden op deze drie vragen reflecteren en impliceren de verschillende posities aangaande de relatie tussen God/god(en) en de wereld
enerzijds en tussen God/god(en) en de mensheid anderzijds.¨
Agnosticisme is de visie dat we nooit met zekerheid kunnen weten of er
al of niet een God of goden bestaan.
Animisme is het geloof dat er geesten bestaan, die dieren, planten, landobjecten en dergelijke bezielen. Dit geloof komt over de hele wereld voor,
soms in combinatie met het praktiseren van een van de grote religies,
waardoor een gesyncretiseerde vorm van oude animistische tradities en
de nieuwere godsdienst ontstaat.
Atheïsme is de opvatting dat er geen God of goden bestaan. Deze opvatting
wordt op verschillende wijzen geformuleerd.
Deïsme is het geloof dat God volkomen transcendent is: God bestaat, maar
behalve voor wat nodig was om de schepping tot stand te brengen grijpt
Hij niet in de wereld in.
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Dualisme (waaronder manicheïsme), is het geloof dat er zowel een volmaakt
goede God is als een tegengestelde godheid van het kwaad met evenveel
macht, of dat er een dergelijke tweedeling bestaat in de wereld als geheel
of binnen de menselijke ziel.
Henotheïsme is een variant op het polytheïsme. Het zegt dat er vele goden zijn, maar dat een daarvan de allerhoogste is, dat de andere slechts
ondergeschikt zijn en niet hetzelfde niveau van ‘god-zijn’ hebben. Sommige vormen van het klassieke Griekse en Romeinse polytheïsme vallen
onder deze categorie, zie Griekse mythologie en Romeinse mythologie. De
ĦNoordse mythologie, met haar oppergod Odin, waaraan alle andere goden
ondergeschikt zijn, valt eveneens onder het henotheïsme. Bij de Azteken
was er een henotheïstische stroming met Tloque Nahuaque.
Ietsisme is de moderne overtuiging dat er ‘íets’ is, maar dat hoeft geen
god te zijn.
Logisch positivisme is de opvatting dat het woord ‘god’ op zichzelf betekenisloos is.
Monolatrisme is een bepaalde vorm van henotheïsme. De aanhangers ervan geloven in het bestaan van vele goden, maar ook dat deze goden hun
macht alleen kunnen uitoefenen bij of voor degenen die hen aanbidden.
Een monolatrist zou dus kunnen geloven in zowel de Egyptische goden als
in de God die in de joodse Thora, de christelijke Bijbel of de islamitische
Koran beschreven wordt, maar zal zichzelf slechts tot een van deze religies
rekenen. De god of goden die zij aanbidden hebben invloed op hun leven;
de andere god of goden niet.
Monotheïsme is het geloof in één godheid. Namen voor deze godheid in
diverse religies en talen zijn JHWH, God, Gott, Deo, Allah, Jumala, Bog en
Brahma. Men hoeft geen christen te zijn om deze godheid God te noemen.
Het monotheïsme moet niet verward worden met het zogenaamde “klassiek
monotheïsme” waarbij extra eisen gesteld worden, zoals de eis dat deze
ene godheid maar op één manier aanbeden of gerealiseerd kan worden.
Non-theïstische religies stellen het bestaan van een god of goden niet centraal in de religieuze beleving. Het taoïsme, het boeddhisme en Advaita
35

Vedanta (een filosofische richting binnen het hindoeïsme) zijn voorbeelden
van non-theïstische religies. Non-theïstische religies dienen niet verward
te worden met het atheïsme. Non-theïstische religies zijn niet tegen goden
en kunnen het bestaan van goden bevestigen. Goden nemen echter wel een
minder dominante plaats in, in de leer; ze zijn ondergeschikt aan concepten
als bijvoorbeeld de tao, verlichting of non-dualisme.
Pantheïsme is het geloof dat God volkomen immanent is; kort gezegd: dat
de kosmos, het universum zelf, God is.
Panentheïsme is het geloof dat God het universum bevat (immanentie), maar
niet identiek is aan dat universum en het ook overstijgt (transcendentie). De
kabbala, de joodse mystiek, geeft een panentheïstische kijk op het wezen
van God; deze visie wordt in het chassidische jodendom vrij algemeen
geaccepteerd. Ook christelijke en islamitische mystieke stromingen zijn
vaak onder deze noemer te scharen. Verder is het de visie van de procestheologie en van de christelijke beweging die in de VS bekend is als de
‘Creation Spirituality’. Ook de hindoegodsdiensten hebben grotendeels
een panentheïstische visie op het wezen van God.
Polytheïsme is het geloof in het bestaan van vele goden. Men noemt het
daarom ook wel ‘veelgodendom’. Polytheïsme wordt vooral aangetroffen
bij natuurgodsdiensten.
Theïsme is het geloof dat God zowel transcendent als immanent is; God
is dus tegelijkertijd oneindig en ver boven de mensen verheven, maar tegelijkertijd in zekere zin aanwezig in de wereld en in het wereldgebeuren.
Sommige mensen gebruiken het woord ‘monotheïsme’ om te refereren aan
het geloof in een enkele God/god en gebruiken ‘theïsme’ om elk geloof in
God/god(en) aan te duiden, dus zowel monotheïsme als polytheïsme. Veel
theïsten en monotheïsten geloven behalve in God als Opperwezen ook in
het bestaan van andere, minder machtige onsterfelijke wezens, maar geven
hen andere namen, zoals engelen, demonen of halfgoden.
Mannelijke, vrouwelijke en hermafrodiete goden
Door de geschiedenis heen is er een schommelend aantal mannelijke dan
wel vrouwelijke goden, sommige zijn zelfs tweeslachtig of onzijdig. Men
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gaat ervan uit dat het maatschappijbeeld en de ordening van de samenleving
sterk verband houden met de religieuze visie en omgekeerd. Zo zijn er
talloze archeologische en historische aanwijzingen dat er in de prehistorie
(Neolithicum) tot zo’n 7.000 jaar geleden een samenleving bestond, waarvan het centrum in Anatolië lag, met als opperwezen een moedergodin. Ook
bij opgravingen naar de Indusbeschaving heeft men talloze aanwijzingen
gevonden van een moedergodincultus. Pas toen nomadenstammen, mogelijk om klimatologische redenen, deze culturen overrompelden, werden ook
mannelijke goden binnen deze gemeenschappen voorwerp van aanbidding.
Vaak werd de moedergodin dan door de mannelijke god(en) verdrongen.
Maar er is een lange overgangsfase waarin de cultussen van godinnen, zij
het vaak in ondergedoken vorm, parallel blijven voortbestaan, soms tot op
de dag van vandaag. De Romeinen waren ook op dat punt uiterst tolerant,
zolang de openbare orde maar niet werd geschaad.
Uit de mythologische verhalen en afbeeldingen van de oudste religies kan
men nagaan dat machtige goden en zelfs het opperwezen als tweeslachtig
of hermafrodiet werden beschouwd. Zo zijn er beelden van Indische goden
met een uiterlijk dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gezien. Er
is zelfs een shivabeeld waar de god letterlijk een vrouwelijke en een mannelijke helft vertoont, maar in het hindoeïsme zijn alle goden uiteindelijk
incarnatie van één universele godheid. Sinds de Klassieke Oudheid is het
dominante model in het echte veelgodendom dat goden ‘trias’-groepen
vormen: een ouderpaar met kroost.
Ook de oude religie die in het noordwesten van Europa voor de kerstening
gold, spreekt van hermafrodiete entiteiten die aan de schepping voorafgingen en heeft goden die hetzij zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, hetzij in
paarvorm voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld de oude cultus van de vruchtbaarheidsgod Freyr, wiens vrouwelijke kant Freya heet.
Dierlijke, menselijke, abstracte en gelijkgestelde godsbeelden
Wanneer godheden worden voorgesteld als en/of gelijkgesteld met bepaalde
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diersoorten, waarmee ze geacht worden eigenschappen te delen, sprekt men
van zoömorfisme. Wanneer goden voorgesteld worden als (super)mensen
spreekt men van antropomorfisme. Beide zijn courant in het polytheïsme,
en kunnen gecombineerd worden, zoals Oud-Egyptische goden vaak een
mensenlichaam met dierenhoofd hadden.
Binnen het pantheon van één religie kunnen godheden meerdere gedaanten
hebben, niet enkel door zich te ‘vermommen’ als mens of dier, maar zelfs
doordat de ene als incarnatie van de andere geldt. In het hindoëïsme zijn
zelfs alle godheden uiteindelijk incarnaties van de originele godheid.
Verder kwam het vaak voor dat al dan niet verwante culturen met een
vergelijkbaar polytheïsme eigen godheden gelijkschakelden met min of
meer overeenkomstige uit ander pantheons. Dat gebeurde op grote schaal
in de culturen van het hellenisme, vooral tussen Grieken en Romeinen, die
voor de meeste goden equivalenties kenden.
2-3 Godsbegrip in verschillende culturen
Doorheen de tijd en verspreid over de hele wereld zijn min of meer van
elkaar verschillende godsbegrippen opgedoken. Tegelijk dragen die een
overeenkomstige kern in zich, het geloof in bovennatuurlijke wezens,
anders dan mens en dier.
2-4 Hindoeïstisch godsbegrip
Doordat het hindoeïsme geen controlerend instituut kent, zoals bijvoorbeeld
het Vaticaan, zijn de leringen er daardoor meer divers dan in geïnstitutionaliseerde religies. Bovendien hebben het boeddhisme, het sikhisme, het
jaïnisme en andere stromingen het hindoeïsme over de eeuwen heen in
bepaalde aspecten beïnvloed en de diversiteit versterkt.
De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente
en immanente God, het oneindige kosmische bewustzijn (Parama Purusha),
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die de schepper is van het universum en waar alle wezens ten innigste
mee verbonden zijn. De meeste hindoes vereren maar één God, zoals de
Brahma, Shiva of Vishnoe. Zij geloven dat andere goden incarnaties zijn
van die ene God, aspecten of opvolgende fasen ervan.
Sommige filosofische tradities in het hindoeïsme (zie de zes hoofdscholen
van de hindoefilosofie) gebruiken het woord God op een meer onpersoonlijke manier en stellen het gelijk met filosofische concepten als ‘het al’,
‘de waarheid’ of ‘het proces van oorzaak en gevolg’.
2-5 Boeddhistisch godsbegrip
In principe erkent het boeddhisme geen concept dat overeenkomt met het
bestaan van een god als schepper van het universum. Het erkent echter wel
het bestaan van goden en hemels. Alhoewel een van deze goden (de Maha
Brahma) denkt dat hij de wereld geschapen heeft, stelde de Boeddha dat
de Maha Brahma op dit terrein een foute visie heeft, en dat het heelal niet
door een god of wezen geschapen is. Het fysieke heelal ondergaat volgens
Gautama Boeddha zeer langdurige cycli van ontstaan, groei, neergang,
en ondergang. Na de ondergang van het heelal ontstaat het heelal weer
opnieuw. Boeddha zei dat er geen oorspronkelijk begin waarneembaar is
in deze cyclus van het achtereenvolgens ontstaan en wederom ondergaan
van het heelal.
Er bestaan in de boeddhistische kosmos 26 verschillende hemels, waar
29 verschillende soorten goden (devas) verblijven. Wedergeboorte in een
hemel wordt beschouwd als een gunstige wedergeboorte en het resultaat
van het gemaakt hebben van goed karma. Wezens die in een hemel wedergeboren worden, heten goden of devas. Deze devas (of goden) leiden een
gelukkig en comfortabel leven, maar worden niet als de ultieme toevlucht
gezien, daar devas ook sterven en wederom geboren worden in veelal een
andere conditie (mens, dier, geest, et cetera).
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Het beschouwen of gedenken van de goede kwaliteiten van goden of devas
(Pali: devanussati) is een van de aanbevolen vormen van meditatie in het
boeddhisme.
2-6 Oud-Egyptisch godsbegrip
1rightarrow blue.svg Zie Netjer voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
In het Oude Egypte beschouwde men natuurlijke en bovennatuurlijke
drijfkrachten, wetmatigheden en principes die in de hele kosmos functioneren als ‘netjer’ (mv. netjeru). De term werd later, bij gebrek aan een
betere, door de Grieken vertaald als θέος, theos. Daarom werd de term in
de westerse cultuur gelijkgesteld met ‘god’ of ‘goden’. Maar in feite was
het veel ruimer en er was ook een zekere ontwikkeling van het begrip
netjer gedurende de vier millennia van de Oud-Egyptische cultuur. Bij de
meest oorspronkelijke opvatting golden concepten zoals te vinden zijn in
de zogenaamde Ogdoade van Hermopolis. ‘Vergoddelijking’ van dergelijke
begrippen gebeurde geleidelijk aan. De Egyptische ‘goden’ waren niet
transcendent maar immanent.
Aangezien de wereld van de netjeru een reflectie was van onze wereld,
waren ook niet alle netjeru gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van
macht en invloed geplaatst.
De wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct
van de activiteit van de netjeru. Als dingen misgingen was dat omdat een
netjer verstoord of vertoornd was. Men moest daarom dagelijks de grote
en kleinere rituelen volhouden om aan hen dankbaarheid te betonen en om
hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao
voltrokken en had als oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.
Farao Achnaton nam die naam aan nadat hij tabula rasa maakte met het
veelgodendom en slechts één god, de almachtige schepper Aton, erkende.
Na zijn (mogelijk niet natuurlijke) dood werd zijn ‘ketterse’ gedachtenis
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meteen uit de herinnering gewist terwijl het aloude polytheïsme in ere
werd hersteld.
2-7 Oud-Grieks godsbegrip
De Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische
wezens bestonden. Zij waren polytheïstisch en vereerden een pantheon aan
goden en godinnen. Dit polytheïsme heeft onder andere als oorzaak dat
veel plaatselijke culten werden verenigd tot één panhelleense godsdienst,
zoals dat ook het geval was met de Egyptische mythologie waar zij deels
op steunden. Er was eveneens een sterke invoer van de Thracische en
Anatolische mythologieën, waaruit een aantal godheden letterlijk zijn
overgenomen. De godenverhalen werden mondeling overgeleverd, wat
waarschijnlijk de reden is dat er hier en daar plaatselijke varianten en
tegenstrijdige feiten opduiken.
Wanneer belangrijke beslissingen moesten worden genomen vroeg men
vaak om raad. Men trok naar de tempel in Delphi om een orakel, een raadgevende uitspraak van de goden, te vragen. In de Griekse wereld werden
offers gebracht om de goden gunstig te stemmen of ze te bedanken. Dat
gebeurde veelal op een altaar. Zo’n altaar stond in een temenos, een heilig
domein, waarin soms ook een tempel stond. Een offer was vaak een landbouwproduct; een bloedgave was meestal een (gezond) dier. In mythen
wordt wel verteld over mensenoffers, zoals het verhaal waarin Agamemnon
zijn dochter Iphiginea offert om van Artemis een gunstige wind te krijgen
om naar Troje te kunnen varen.
De Griekse goden beschikten over buitengewone krachten, maar konden
menselijke gestalten aannemen en vertoonden menselijk gedrag en gebreken. Er werden vaak machtsspelletjes gespeeld, en emoties als wellust,
woede, vrolijkheid en jaloezie waren hen niet vreemd, reden waarom
de Griekse mythen en verhalen de mensen zowel vroeger als nu blijven
aanspreken.
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2-8 Oud-Romeins godsbegrip
Het Romeins model dacht op een andere manier over de goden dan de
Grieken. Zou men een Griek naar Demeter vragen, dan zou hij vertellen
over het bekende verhaal van haar verdriet over Persephone, die geschaakt
was door Hades.
Een Oude Romein zou echter vertellen dat Ceres een officiële priester had,
flamen genoemd, die een junior was ten opzichte van de flamens van Jupiter,
Mars en Quirinus, maar senior ten opzichte van de flamens van Flora en
Pomona. De Romein zou vertellen dat Ceres hoorde bij een drietal goden
van de landbouw, samen met Liber en Libera. Hij zou zelfs alle lagere goden
oplepelen met speciale functies richting Ceres, zoals Sarritor (de wieder),
Messor (om te oogsten), Convertor (om te vervoeren), Conditor (voor de
opslag) en Insitor (voor het zaaien) en tientallen meer.
De archaïsche Romeinse mythologie bestond dus niet uit verhalen over
de goden, maar uit relaties tussen de goden onderling, en tussen goden en
mensen. Het principe do ut des overheerst: welbepaalde offers en andere
religieuze handelingen moeten tegenprestaties van de goden ‘verdienen’. De
politiek is nauw verweven met de staatcultus, waarin later de vergoddelijkte
keizers een cruciale ereplaats innemen tot de kerstening de rollen omkeert.
De oorspronkelijke godsdienst van de vroege Romeinen werd later gewijzigd door toevoeging van talloze, zelfs conflicterende, geloven in latere
tijden. Ook door het opnemen van een grote hoeveelheid Griekse mythologie, waardoor alle Griekse goden een Romeinse naam kregen. Het weinige
wat bekend is van de vroege Romeinse mythologie is niet afkomstig uit
berichten uit die tijd, maar van latere schrijvers, die probeerden de oude
tradities te behouden, zoals de geleerde Marcus Terentius Varro uit de 1e
eeuw v.Chr. Andere klassieke schrijvers, zoals de dichter Ovidius werden
sterk door de Hellenistische modellen beïnvloed. In hun werken vulden zij
gaten in kennis op met elementen uit het Griekse godsgeloof.
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2-9 Noords of Germaans godsbegrip
In de Noordse of algemeen Germaanse mythologie die tot aan de kerstening
in het grootste gedeelte van Europa gold, werd een god beschouwd als
een regulerende drijfkracht: Oudnoords regin, gen. pl. ragna = heersende
macht. Deze krachten en machten doordringen de hun toebedeelde plaatsen
in de 9 werelden, maar beïnvloeden ook de menselijke psyche. Onder de
categorie van drijfkrachten vielen niet alleen de Asen en Wanen, maar ook
natuurgeesten zoals de Alven, en bovendien lagen er oeroude entiteiten aan
de basis van de hele schepping, die Thursen en Joten werden genoemd en
waaruit de goden en de werelden zelf voortkwamen. De opperste macht
werd aan de oppergod Odin of Wodan toebedacht, al had hij zelf ook begin
en eind in een macrokosmische beschouwing. Hij was vooral uit op het
vermeerderen van zijn kennis, zelfs als hij daarvoor letterlijk of figuurlijk
moest strijden.
De voor-christelijke Germanen gebruikten het onzijdige woord als aanduiding voor het godsbegrip nog tot na de kerstening. In het Oudnoords
voerde men er daarna, rond het jaar 1000, ook een mannelijk woord voor
in, maar dat was enkel van toepassing op de christelijke God.
2-10 Zoroastrisch dualisme
Het Antiek Perzië had een bijzondere religie, bekend als Zoroastrisme
(naar de profeet) of Mazdeïsme, waarin twee goddelijke principes elkaar
in evenwicht houden, de positieve Ahura Mazda en de negatieve Ahriman.
Het bijhorend ‘dualistich’ denken zou sterk nawerken in de christelijke
theologie, enerzijds als model voor God en de Duivel, anderzijds als
tweeledig model voor diverse ketterijen met betrekking tot twee of drie
goddelijke personen en/of naturen.
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2-11 Pre-columbiaans godsbegrip
In de grote culturen van Midden- en Zuid-Amerika, zoals Azteken, Mayas
en Incas, zijn de goden de incarnaties van de natuurkrachten en bewakers
van een kosmische cyclus, die mede gaande moet worden gehouden door
bloedige offers aan hen, meteen de basis voor een militaristische staatsorganisatie die daartoe krijgsgevangenen moet maken.
2-12 Monotheïstisch godsbegrip
1rightarrow blue.svg Zie God (monotheïsme) voor het hoofdartikel over
dit onderwerp.
In het jodendom, het christendom en in de islam (ook wel de Abrahamitische religies genoemd) wordt exclusief een enkele god beschouwd als
opperwezen dat heerst over het universum, evenals in het bahá’í-geloof, het
brahmanisme en het zoroastrisme. De oude monotheïstische traditie die de
drie Abrahamitische religies verbindt wordt door deze tradities teruggeleid
tot de, naar verluidt, eerste profeet, Abraham (hoewel sommigen geloven
dat Adam als eerste profeet moet beschouwd worden).
Naar deze traditie gelooft men in het bestaan van één god, die de schepper
is van de hemel en de aarde. Daarnaast zijn Hem een aantal eigenschappen
toegedicht als almacht (omnipotentie), alwetendheid, al-goedheid (liefde,
barmhartigheid), alomtegenwoordigheid en rechtvaardigheid. Er bestaan
echter uiteenlopende opvattingen over deze eigenschappen. Het bahá’ígeloof streeft de vereniging van alle religieuze opvattingen, en primair de
monotheïstische abrahamitische, na.
Volgens sommige historici is het abrahamitische geloof in een enkele god
terug te leiden tot het zoroastrisme zoals grondgelegd door Zarathoestra
in het antieke Perzië. Volgens hen zou het Zoroastrisme de oudst bekende
monotheïstische religie zijn. Het brahmanisme is een eerdere monotheïstische stroming.
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Er is een aantal argumenten voor het bestaan van God beschreven, evenals
argumenten voor de thesis dat God niet bestaat. Bij de laatste hoort het
probleem van het kwaad en het lijden in de wereld, waar met de theodicee
een antwoord op geformuleerd is.
2-13 Esoterisch godsbegrip
Het esoterische godsbegrip wordt door een deel van de mensen in de Westerse wereld gehanteerd, vaak met verwerping van de christelijke dogma’s.
Zij zien God niet als een persoon en ook niet als mannelijk of vrouwelijk,
maar als een alles omvattende, overal en altijd aanwezige energie, kracht
en/of bewustzijn. “Alles omvattend” betekent inclusief de mens zelf, die
dan deel uitmaakt van deze goddelijke kracht. De ‘drie-eenheid’ versie bij
het esoterische godsbegrip is: God is de Schepper én het Geschapene én
het Scheppingsproces. Communicatie met God vanuit dit begrip kan als
volgt samengevat worden: “Ik praat voortdurend met alles en iedereen.
Het gaat er niet om tegen wie Ik praat, maar wie naar Mij wil luisteren”.
2-14 Neopaganistisch godsbegrip
Neopaganisme is een verzamelnaam voor verschillende religieuze en/of
wereldbeschouwende overtuigingen. Het houdt niet aan één bepaald dogma
vast. De meeste neopaganisten hebben een polytheïstisch, pantheïstisch of
panentheïstisch geloof, dikwijls vermengd met elementen uit het animisme.
Voor sommige neopaganisten, wicca-aanhangers in het bijzonder, is een
primair model van God de ‘Gehoornde God’.
Terwijl de meeste neopaganisten vele goden aanbidden, kan het af en toe
ook een vorm van monotheïsme zijn; de vele goden worden dan gezien
als aspecten van één God/god.
Hoe God en goden met mensen zouden communiceren
Veel religies leren dat God zijn wil aan de mensen kenbaar kan maken.
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In het judaïsme, het christendom en de islam wordt dit proces openbaring
genoemd en betreft Zijn eeuwige, absolute waarheden, cruciaal voor de
theologie. Vooral de heidense godsdiensten geloven vaak veeleer in meer
pragmatische, ad-hoccommunicatie met godheden, veelal via magische
methoden zoals offers, mediums en allerlei waarzeggerij, genezingen en
andere specifiek gerichten riten.
Sommige religies leren dat God zijn wil vooral of alleen openbaart aan
(via) bepaalde personen die profeten genoemd worden. Anderen geloven
dat openbaring gekanaliseerd wordt door God gesanctioneerde instellingen. Weer andere, vooral sommige meer mystiek georiënteerde religies
en geloofsstromingen, leren dat openbaring in principe aan alle mensen
gegeven kan worden, tijdens bijvoorbeeld gebed, meditatie of aanbidding
van God. Openbaring of vermeende openbaring heeft in al deze tradities
en overleveringen verschillende vormen aangenomen.
Zo kent men bijvoorbeeld een hoorbaar gesproken openbaring, een inspiratie van gedachten (als een communicatie van de Geest van God naar de
menselijke geest) en handelingen die de wil van God zou openbaren, en
een geschreven openbaring. De boeken van de Tenach worden binnen de
joodse traditie beschouwd als producten van goddelijke openbaring aan
en via diverse joodse individuen uit de geschiedenis. Door de christenen
wordt dit onderschreven, maar zij beschouwen de boeken van het Nieuwe
Testament, handelend over het leven van Jezus Christus en de stichting van
de eerste christelijke gemeenten, eveneens als producten van goddelijke
openbaring aan en via verschillende individuen, ook van (veelal) joodse
afkomst.
Moslims houden vast aan het geloof dat de Koran de enige betrouwbare
representatie is van goddelijke openbaring, die exclusief via één persoon,
Mohammed, als boodschapper aan de mensen gegeven is. De Heilige Boeken daarvoor geopenbaard zouden corrupt zijn door verkeerde interpretatie.
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Over hoe openbaring werkt en wat iemand precies bedoelt wanneer hij/zij
zegt dat een bepaald boek ‘goddelijk geïnspireerd’ is, wordt verschillend
gedacht. In Het Urantia Boek wordt gesproken van vijf grote wonderbaarlijke openbaringen, sinds de eerste mensen op aarde verschenen, bijna een
miljoen jaar geleden. De eerste vond een half miljoen jaar geleden plaats,
kort nadat ergens in wat nu Noord-India heet de aanzet plaats vond tot de
diverse gekleurde rassen op aarde, iets waarover overigens alleen in dit
boek met gezag wordt gesproken. De eerste wonderbaarlijke openbaring
had, volgens het boek, plaats in de regio die later Mesopotamië genoemd
werd, en mannen als Mek, Van en Nod voerden toen commissies aan die
hielpen de primitieve mens in die tijd beter te leren omgaan met zijn / haar
omgeving. De tweede wonderbaarlijke openbaring waarover Het Urantia
Boek verhaalt zou zo’n 38.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. In de
Bijbel wordt deze gebeurtenis gepresenteerd als het ontstaan der mensheid
(Adam en Eva), echter wordt dit in Het Urantia Boek in een meer eigentijds
licht geplaatst. Eigentijds, omdat inmiddels ook wetenschappers neigen naar
de vaststelling dat juist rond die tijd iets bijzonders moet zijn gebeurd op
de planeet. Alsof een Nieuwe Mens vrij plotseling was opgestaan, zonder
duidelijke voorgeschiedenis, wat strookt met de bijzondere gebeurtenis
rond de komst van Adam en zijn gade, zoals beschreven in het boek. De
derde wonderbaarlijke openbaring zoals beschreven in Het Urantia Boek
hangt samen met de komst van de profeet Melchizedek, omstreeks 2000
jaar voor onze jaartelling. Aan de achterzijde van de Mozes en Aaronkerk
in de voormalige jodenbuurt van Amsterdam hangt halverwege de blinde
muur een imposant beeld van deze profeet. De vierde wonderbaarlijke
openbaring heeft volgens het boek te maken met de komst van Jezus als
christus zelf, zijn leven en werk. Ten slotte wordt Het Urantia Boek zelf als
de vijfde wonderbaarlijke openbaring genoemd. Het verscheen in oktober
1955 voor het eerst in Amerika en in 1997 in het Nederlands.
Neopaganisme leert dat communicatie van de goden gewoonlijk direct en
ervaringsgericht is; zij kennen niet de concepten van ‘geschrift, ‘profeet’
of ‘openbaring’ in de betekenis die de drie Abrahamitische godsdiensten
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eraan geven. Men gelooft dat normaal gesproken een goddelijke boodschap direct doorgegeven wordt aan de persoon of de personen voor wie ze
bedoeld is. In sommige tradities wordt een zogenaamd openbaringsritueel
‘Drawing down the moon’ genoemd, wat iets als ‘het oproepen of aantrekken van de maan’ betekent. Daarbij roept een hogepriesteres (soms een
hogepriester) de godin aan en geeft de naar men meent goddelijk geïnspireerde woorden door aan de verzamelde gelovigen. Dit ritueel wordt het
meest gepraktiseerd in wiccatradities. Ook het animisme, het spiritisme,
occultisme en verschillende natuurgodsdiensten zoals winti kennen een
vorm van openbaringsgerichte rituelen. De persoon of personen door wie
een ‘goddelijke boodschap’ of ‘boodschap van de geesten’ aan de mensen
gegeven wordt heeft binnen elke traditie weer een andere naam (medicijnman, peeai, medium, bonuman, enz.). Oude animistische tradities die door
veel moslims naast de islam gepraktiseerd worden kennen de ‘marabout’,
aan wie naast genezende krachten vaak ook mediamieke krachten worden
toegeschreven. De meeste van deze tradities vereren naast een ‘schepperGod’ ook allerlei geesten en/of goden.
In het hindoeïsme wordt de communicatie tussen God en de mens meestal
meer beschouwd als een vorm van spirituele realisatie of zelfverwerkelijking. De mensen die dit is overkomen of die dit stadium bereikt hebben
worden omschreven als rishis of wijzen. Het hangt van de stroming af of
de woorden van deze rishis als goddelijke openbaringen, als spirituele
wijsheden, dan wel als beiden beschouwd worden.
2-15 Wetenschap en God
Het bestaan van goden is nooit op wetenschappelijke wijze vastgesteld.
In andere woorden: er is geen wetenschappelijk bewijs dat god(en) wel
of niet (kunnen) bestaan. Veel empirische wetenschappers gaan daarom
uit van de hypothese dat er geen goden bestaan. Zij beschouwen goden
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als eeuwenoude verklaringspogingen voor bepaalde menselijke noden,
behoeften, onbehagen of welzijn en als symbolische voorstellingsvormen
die door eeuwen van religieuze traditie en overlevering tot op heden in
stand gebleven zijn binnen religies of godsdiensten.
Aangezien goden uit hun aard bovennatuurlijk en onstoffelijk zijn, kan de
wetenschap ook niet uitsluiten dat goden bestaan. Het is dan ook mogelijk
dat wetenschappers in een god of goden geloven. Voorbeelden zijn Georges
Lemaître, Blaise Pascal, Isaac Newton, Kurt Gödel en Werner von Braun.
In het algemeen houdt de (westerse) wetenschap zich alleen bezig met de
via haar eigen methoden meetbare en reproduceerbare verschijnselen. Zo
valt bijvoorbeeld metafysica volgens dit principe buiten de objectgerichte
wetenschap. De godsdienstfilosofie houdt zich bezig met de rationele
analyse van de fundamenten van de diverse godsdiensten. Hiermee samen
hangt de vraag of ‘God de mens schiep’ of dat ‘de mens God schiep’ en
daaropvolgend ofwel de theologische vraag waarom God de mens schiep,
ofwel de antropologische vraag waarom de mens God schiep.
2-16 Overdrachtelijk
Buiten de religieuze context wordt de term god nog gebruikt:
in de beschouwende wijsbegeerte, voor een filosofisch geponeerde absolute
entitiet, inz. de oorzaak van alles, zonder daaraan persoonlijke eigenschappen toe te kennen
als metafoor voor zeer machtige en/of vereerde sterfelijke personen, zoals
een idool in de seculiere betekenis die ironisch ook met afgod wordt betiteld, of zelfs levenloze dingen of begrippen waaraan ‘absolute’ waarde
wordt gehecht.
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2-17 De duisteren geloven (overdenking)
Hoe meer je je verdiept in geloven hoe meer zie je dat het over een verhaal
gaat wat door vele geloven herschreven is. Een verhaal wat in de loop
van de tijd geheel verkracht is in de waarden en normen waar het destijds
hergeschreven vergaan is.
Geloof is een vlucht en is een verhaal wat veel ellende rond onze wereld
heeft gebracht. Vreemd genoeg klampen mensen in nood zich nog altijd aan
een van de gebedshuizen/kerken en laten zich misbruiken door dat geloof.
Toch is veel terug te vinden in wat er werkelijk gaande is op deze wereld
en zeker als men weet waarom we met miljarden op deze aardbol leven.
In de loop van dit boek zal ook jij duidelijk zien wat er gaande is en waarom
we hier zijn en zo handelen.

Hoofdstuk 3
3-1 Aarde (planeet)
De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend
de derde planeet van ons zonnestelsel. Hierin behoort ze tot de naar haar
genoemde “aardse planeten”, waarvan ze zowel qua massa als qua volume
de grootste is. Op de Aarde komt leven voor: ze is de woonplaats van miljoenen soorten organismen. Of ze daarin alleen staat is onduidelijk, maar
in de rest van het heelal zijn tot nog toe nergens sporen van leven, nu of
in het verleden, gevonden. Radiometrische dateringen hebben uitgewezen
dat de Aarde 4,57 miljard jaar geleden is ontstaan en het leven maximaal
1 miljard jaar daarna. Sinds het ontstaan van leven op Aarde heeft deze
biosfeer de aardatmosfeer zuurstofrijk gemaakt, waardoor zich aerobe organismen konden ontwikkelen, en een ozonlaag kon ontstaan. Die beschermt

50

Verborgen geheim

het aardoppervlak tegen schadelijke ultravioletstraling, zodat leven op het
land mogelijk is.
Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met water in de vorm van zeeën en
oceanen, de rest bestaat uit continenten en eilanden. Water is noodzakelijk
voor het overleven van alle bekende levensvormen.
De lithosfeer, de buitenste laag van de vaste Aarde, is verdeeld in een aantal
rigide platen of schollen, die op een geologische tijdschaal (over miljoenen jaren) langzaam over het aardoppervlak bewegen. Deze beweging
veroorzaakt de vorming van gebergten en vulkanisme. Onder de lithosfeer
bevindt zich de langzaam convecterende aardmantel. De stroming in de
mantel veroorzaakt de bewegingen van de platen en vulkanisme aan het
aardoppervlak. Onder de mantel bevinden zich een vloeibare buitenkern
(waarin het aardmagnetisch veld wordt opgewekt) en een vaste binnenkern. Dit magnetisch veld beschermt het leven tegen de zonnewind en
kosmische straling.
De Aarde draait om de Zon in dezelfde tijd dat ze 366,26 maal om haar
eigen as draait. Deze tijdsduur wordt een siderisch jaar genoemd. Omdat
de rotatie van de Aarde om haar as en de baan van de Aarde om de Zon
dezelfde richting volgen (vanaf de noordpool gezien tegen de wijzers van
de klok in) is de lengte van het jaar in zonnedagen gemeten precies één
dag korter, namelijk 365,26 dagen.
De aardas staat in een hoek van 23,439281° met een lijn die loodrecht staat
op het vlak waarin de aardbaan ligt, wat de seizoenen veroorzaakt. De
Aarde heeft één natuurlijke satelliet, de Maan, die vlak na de vorming van
de Aarde moet zijn ontstaan. De zwaartekracht van de Maan veroorzaakt
getijden in de oceanen, stabiliseert de hellingshoek van de aardas en doet
de rotatiesnelheid van de planeet langzaam afnemen.
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3-2 Astronomische eigenschappen
De Aarde behoort tot het Zonnestelsel, het planetaire stelsel rond de ster
die de Zon wordt genoemd. Het Zonnestelsel bevat nog zeven andere
planeten en een groot aantal kleinere hemellichamen. De Zon is ongeveer
109 keer zo groot in diameter als de Aarde en heeft een 300 000 maal
zo grote massa. Onder de planeten is de Aarde van gemiddelde grootte.
De grotere planeten, met name Jupiter, hebben de Aarde gedurende haar
bestaan beschermd tegen inslagen door met hun (grotere) gravitatieveld
planetoïden en kometen in te vangen of af te stoten. Ook de Maan vangt
meteorieten op die anders op Aarde zouden storten.
De Zon is een van de miljarden sterren die samen het sterrenstelsel Melkweg vormen. Binnen de Melkweg is de Zon een relatief onopvallende ster.
De Melkweg zelf is weer onderdeel van de Lokale Groep, een groep van
meer dan 40 sterrenstelsels, waarvan de Melkweg een van de grotere is.
Deze Lokale groep is onderdeel van de Lokale Supercluster, een van vele
superclusters van tienduizenden sterrenstelsels die samen het heelal vormen.
3-3 Baan en rotatie
Baankarakteristieken
Inclinatie
23,439281°
Afstand tot Zon 1,496×108 km
Aphelium
1,5210×108 km
Perihelium
1,4709×108 km
Rotatie van de Aarde om haar as.
Ten opzichte van achtergrondsterren heeft de Aarde 23 uur, 56 minuten
en 4,091 seconden (een siderische dag) nodig om eenmaal om haar as te
draaien. Doordat de Aarde van boven de noordpool af gezien tegen de
klok in draait, lijkt het voor de toeschouwer vanaf het aardoppervlak alsof
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andere hemellichamen (sterren, planeten, de Zon en de Maan) in het oosten
opkomen om onder te gaan in het westen.
De Aarde draait in een licht excentrische baan rond de Zon. Eén rondgang
(een siderisch jaar) duurt ongeveer 365,25636 dagen. Daardoor lijkt de Zon
vanaf de Aarde gezien ten opzichte van de sterren met ongeveer 1° per dag
naar het oosten te bewegen. Dankzij deze beweging komt de Zon elke dag
ongeveer 4 minuten later op ten opzichte van de sterren. De tijdsduur die
de Aarde nodig heeft om weer in dezelfde positie te raken ten opzichte van
de Zon, is daardoor ongeveer 4 minuten langer dan een siderische dag en
wordt een synodische dag genoemd.
De afstand tot de Zon bedraagt gemiddeld bijna 150 miljoen km en de
snelheid waarmee de Aarde om de Zon beweegt is 29,783 km/s. De Aarde
bereikt het perihelium in haar baan (de plek waar ze het dichtst bij de Zon
staat) op 3 januari en het aphelium (het verste punt van de Zon af) rond 4
juli. Het verschil in afstand tot de Zon zorgt ervoor dat de warmte-energie
die de Aarde in het perihelium ontvangt, 106,9% is van de warmte-energie
die ze ontvangt tijdens het aphelium. Het zuidelijk halfrond ontvangt in de
loop van een jaar daardoor iets meer energie dan het noordelijk halfrond.
Dit effect wordt echter grotendeels opgeheven door absorptie van het energieverschil door de oceanen (het zuidelijk halfrond heeft een veel groter
wateroppervlak dan het noordelijk halfrond) en het effect van seizoenen
als gevolg van de helling van de aardas is veel groter.
De hoek van de aardas met de ecliptica (en inkomend zonlicht) veroorzaakt
seizoenen op Aarde. Als de Aarde op het punt in haar baan is wanneer de
noordpool naar de Zon toe gericht is, is het op het noordelijk halfrond
zomer en op het zuidelijk halfrond winter.
Doordat de rotatieas van de Aarde niet loodrecht op de aardbaan om de zon
staat, maar daar 23,4° van afwijkt (inclinatie), verandert de hoek waarmee
de Zon de Aarde beschijnt, in de loop van een jaar. Samen met de beweging om de Zon zorgt dit ervoor dat er op Aarde seizoenen voorkomen.
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Voor een waarnemer op het noordelijk halfrond zal de Zon hoger aan de
hemel staan wanneer de noordpool naar de Zon toe gekanteld is. Daardoor
is de temperatuur in die perioden hoger, terwijl de temperatuur lager is
als de noordpool van de Zon af gekanteld is. Binnen de poolcirkels is de
Zon zelfs gedurende een gedeelte van het jaar helemaal niet te zien (de
zogenaamde poolnacht). In de astronomie zijn de seizoenen vastgelegd
afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de Zon. De twee
punten in de aardbaan waar een van de twee polen naar de Zon gericht is,
worden zonnewendes genoemd en de twee punten waarop de Zon precies
boven de evenaar staat, de equinoxen. Die vier punten verdelen een jaar
in zomer, herfst, winter en lente.
Voor het noordelijk halfrond geldt dat de afstand tot de zon in het zomerseizoen iets groter is dan in het winterseizoen; de zomer duurt hier dan ook
een paar dagen langer dan de winter. Op het zuidelijk halfrond is dat juist
andersom. Hierdoor zijn de seizoensverschillen op het zuidelijk halfrond
iets groter. Op Mars is dat effect veel sterker, doordat de baan van deze
planeet meer van de cirkelvorm afwijkt.
3-4 Maan
De Aarde bezit een natuurlijke satelliet, de Maan. De diameter van de Maan
bedraagt ongeveer een kwart van die van de Aarde. Er bestaat in het Zonnestelsel geen andere planeet met een naar verhouding zo grote satelliet.
De Maan is net als de Aarde een terrestrisch lichaam dat voornamelijk uit
silicaten bestaat. In tegenstelling tot de Aarde bezit de Maan echter geen
atmosfeer.
De Aarde gezien vanaf de Maan
Hoewel de diameter van de Zon ongeveer 400 keer zo groot is als die
van de Maan, hebben Zon en Maan vanaf de Aarde gezien toch ongeveer
dezelfde schijnbare diameter aan de hemel. Dit komt doordat de Zon zich
ook ongeveer 400 keer zo ver bevindt van de Aarde als de Maan. Er kunnen
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daarom op Aarde zowel gedeeltelijke zonsverduisteringen voorkomen als
totale, die net dekkend zijn.
De Aarde en de Maan draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt in
27,32 siderische dagen. Vanuit de Zon gezien, duurt die omloop van de
Maan nog iets langer: de periode tussen twee volle manen (een synodische
maand) bedraagt 29,53 dagen. Het vlak van de Maanbaan helt onder een
hoek van 5° met de ecliptica. Zonder deze hoek zou er elke twee weken
een zons- of maansverduistering te zien zijn.
De aantrekkingskracht van de Maan zorgt voor getijden op Aarde. De
aantrekkingskracht van de Aarde op de Maan heeft ervoor gezorgd dat de
Maan een gebonden rotatie vertoont: de omlooptijd en rotatieduur van de
Maan zijn even lang. Als gevolg daarvan is vanaf Aarde altijd dezelfde
kant van de Maan te zien. Tijdens haar omloop rond de Aarde vertoont
de Maan schijngestalten, doordat ze zich telkens in een andere positie ten
opzichte van de Zon bevindt.
De getijdenversnelling zorgt ervoor dat de Maan versneld raakt in haar omloopbaan en langzaam in een steeds ruimere baan om de Aarde terechtkomt.
Als gevolg daarvan beweegt ze zich met een snelheid van 38 millimeter
per jaar van de Aarde af. Tegelijkertijd wordt ook de rotatie van de Aarde
om haar eigen as afgeremd, waardoor een siderische dag op Aarde elk
jaar 23 µs langer duurt. In het Devoon (410 miljoen jaar geleden) stond
de Maan nog dichterbij en duurde een siderische dag op Aarde slechts 21
uur, waardoor er ongeveer 400 dagen in een jaar vielen.
De getijdenwerking van de Maan stabiliseert de stand van de aardas. Sommige geleerden denken dat de aardas zonder deze stabiliserende werking
van de Maan bloot zou staan aan chaotische veranderingen, die het aardse
klimaat veel veranderlijker en extremer zouden maken. Als de aardas zich
in het baanvlak van de Aarde bevond, zoals tegenwoordig het geval is bij
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de planeet Uranus, dan zou complex leven waarschijnlijk onmogelijk zijn
vanwege de extreme verschillen tussen de seizoenen.
Behalve een natuurlijke satelliet bezit de Aarde enkele kleine quasisatellieten. De grootste daarvan, de 3,3 km grote planetoïde 3753 Cruithne, werd
in 1986 ontdekt. Aan het begin van de 21e eeuw zijn nog meer objecten
met soortgelijke banen ontdekt. Die zijn niet groter dan honderd meter in
doorsnede.
3-5 Cyclische veranderingen
De aardas ondergaat een langzame, cyclische beweging ten opzichte van
de Zon, die precessie wordt genoemd, en zich elke 25.800 jaar herhaalt. De
precessie zorgt voor het verschil tussen een tropisch jaar en een siderisch
jaar. Daarnaast varieert de stand van de aardas ook een klein beetje, met
een periode van 18,6 jaar, een beweging die de nutatie genoemd wordt.
Ook de positie van de polen op het aardoppervlak verandert, met maximaal
een paar meter per jaar. Deze poolbeweging heeft verschillende cyclische
componenten, die samen de quasiperiodische beweging worden genoemd.
Zelfs de rotatiesnelheid van de Aarde varieert licht, waardoor niet alle
dagen precies even lang zijn.
De helling van de aardas varieert met een periode van 41 000 jaar. Ook
de excentriciteit van de aardbaan verandert in de loop der tijd. Er zijn
grofweg twee belangrijke cyclische perioden waarmee deze veranderingen
plaatsvinden; de langste periode duurt 413 000 jaar, de kortere ongeveer
100 000 jaar.
Cyclische veranderingen van de baan en rotatie van de Aarde en de stand
van de aardas worden voornamelijk veroorzaakt door variaties in de aantrekkingskracht van de Zon en Maan en worden wel Milanković-cycli genoemd.
Deze cycli zorgen op het aardoppervlak voor langzame veranderingen in
de hoeveelheid en distributie van inkomende zonne-energie. Algemeen
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wordt daarom verondersteld dat ze de oorzaak van (vaak zich cyclisch
herhalende) klimaatveranderingen zijn geweest in het verleden, zoals de
zogenaamde glacialen (ijstijden) van de afgelopen 2,5 miljoen jaar, koude
perioden waarin het landijs aangroeide.
3-6 Fysische eigenschappen
De Aarde is een terrestrische planeet, dat wil zeggen dat ze bestaat uit
gesteente in plaats van gassen, zoals een gasreus als Jupiter. De Aarde is
in diameter, massa, gemiddelde dichtheid, zwaartekracht en sterkte van
haar magnetisch veld de grootste van de vier terrestrische planeten in het
zonnestelsel.
Afwijkingen van de gemiddelde zwaartekracht in de Zuidelijke Oceaan
in valse kleuren. De grootte van de afwijkingen loopt van −30 mGal (magenta) tot +30 mGal (rood). Het beeld is aangepast om de variatie van de
zwaartekracht met de breedtegraad - door de afplatting van de aarde aan
de polen - weg te halen.
3-7 Vorm en zwaartekracht
De Aarde is bijna bolvormig, maar heeft een geringe afplatting aan de polen
(de diameter is van pool tot pool ongeveer 43 kilometer kleiner dan door de
evenaar). De vorm is eerder een sferoïde met een uitdijing bij de evenaar
dan een bol, maar de precieze vorm (de zogenaamde geoïde) wijkt ook
nog eens maximaal 100 meter van een perfecte sferoïde af. Om de geoïde
in berekeningen te benaderen worden referentie-ellipsoïdes gebruikt. De
gemiddelde diameter van een referentie-ellipsoïde is 12 742 km.
Dat de Aarde min of meer bolvormig is, werd eeuwen voor onze jaartelling
al vermoed, onder anderen door Pythagoras en Aristoteles, en bewezen door
Eratosthenes (276-194 v.Chr.). Dit was ook onder middeleeuwse geleerden
bekend. Bij maansverduisteringen is de schaduw van de Aarde op de Maan
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altijd cirkelvormig, ook als de Maan dicht bij de horizon staat. Hieruit kan
men afleiden dat de Aarde rond moet zijn.
De sterkte van het zwaartekrachtsveld van de Aarde varieert aan het oppervlak. Door de draaiing en de afplatting van de Aarde is de valversnelling
iets groter aan de polen (g = 9,83 m/s²) dan aan de evenaar (g = 9,78 m/
s²). Men heeft als standaardwaarde 9,80665 m/s² gekozen. Deze grootheid
wordt aangeduid als gn, ge (hoewel dit soms de waarde aan de evenaar
aanduidt), g0 of kortweg g.
Schematische opbouw van de Aarde.
Doorsnede van de aardkorst:
1 - continentale lithosfeer
2 - oceanische lithosfeer met oceaan erboven
3 - asthenosfeer.
3-8 Interne opbouw en platentektoniek
Net als andere planeten is de Aarde opgebouwd uit chemische en fysische
lagen. De buitenste laag is een lichte, relatief rigide korst van silicaten, die
een wisselende dikte heeft. Onder de continenten ligt continentale korst met
een dikte van gemiddeld ongeveer 35 km en een dichtheid van 2,2 tot 2,9
g/cm3. Onder de oceanen ligt oceanische korst, die gemiddeld ongeveer 8
km dik is en een dichtheid heeft van 3,3 g/cm3. De aardkorst bestaat voor
95% uit stollingsgesteente en voor 5% uit sedimentair gesteente. Desondanks bedekt het laatste ongeveer 75% van het aardoppervlak. Het bevindt
zich vooral in bekkens in de hogere delen van de korst. Continentale korst
bestaat vooral uit stollingsgesteente met een lage dichtheid, zoals andesiet
of graniet, terwijl de oceanische korst vooral uit gabbro en basalt bestaat.
De derde soort gesteente is metamorf gesteente, dat wordt gevormd uit de
andere twee door de groei van nieuwe mineralen in de diepere delen van
de korst.
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Tussen de kern van de Aarde en de korst ligt de mantel, die hoofdzakelijk is
samengesteld uit ijzer- en magnesiumrijke silicaten en oxiden. De dichtheid
is hoger dan die van de korst en neemt toe met de diepte, gemiddeld 3,5 tot
5 g/cm3. De mantel is dankzij de hoge druk binnenin de Aarde plastisch. Dit
betekent dat materiaal in de mantel kan stromen. Dicht tegen de kern is de
mantel als gevolg van de grote druk rigide, maar naar buiten toe wordt de
mantel steeds minder viskeus (“zachter”). De dikte van de mantel bedraagt
2800 tot 2900 km. Afhankelijk van de viscositeit zijn er een onder- en een
bovenmantel te onderscheiden met daartussen een brede overgangszone.
De aardkern heeft een dichtheid van 10 tot 13 g/cm3 en bestaat uit ijzer
en nikkel, met sporen van andere elementen. Ze wordt in een vaste binnenkern en een vloeibare buitenkern opgedeeld. De binnenkern heeft een
diameter van ruim 2500 km en is, ondanks de temperatuur van ruim 5000
K, door de enorme druk vast. Daaromheen bevindt zich de buitenkern
met een dikte van 2200 km, waar een temperatuur van 4500 K heerst.
Convectiestromingen in de buitenkern zorgen voor de opwekking van het
magnetisch veld van de Aarde.
De buitenste laag van de vaste Aarde is rigide en wordt de lithosfeer genoemd. Ze bestaat uit de aardkorst en een deel van de mantel. Onder de
lithosfeer ligt de asthenosfeer; vanwege de hoge temperatuur en relatief
lage druk is dit het meest viskeuze deel van de mantel. De lithosfeer is
volgens de theorie van de platentektoniek verdeeld in onafhankelijk van
elkaar bewegende tektonische platen, die over de “zachte” asthenosfeer
kunnen bewegen en er in feite op “drijven”.
Ten opzichte van elkaar bewegen de platen zich met snelheden van hooguit
enkele cm per jaar. Tussen platen kunnen convergente (naar elkaar toe bewegende), divergente (van elkaar af bewegende) en transforme (langs elkaar
bewegende) plaatgrenzen bestaan. De beweging zorgt voor vulkanisme,
de vorming van oceanische troggen, gebergtevorming en aardbevingen
langs de plaatgrenzen.
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Bij divergente plaatgrenzen wordt door opwaartse stroming van heet
materiaal in de mantel nieuwe oceanische lithosfeer gevormd. Bij convergente plaatgrenzen schuift de ene plaat onder de andere, door een proces
dat subductie genoemd wordt. Alleen oceanische lithosfeer subduceert in
grote hoeveelheden, continentale lithosfeer is daarvoor te dik en te licht.
Dit zorgt ervoor dat de oceanische lithosfeer voortdurend gerecycled wordt,
zodat de meeste oceanische lithosfeer niet ouder is dan 100 miljoen jaar
(op geologische tijdschaal gezien relatief jong).
3-9 Samenstelling
De massa van de Aarde bedraagt 5,97×1024 kg. In massapercentages
bestaat de Aarde uit 32,1% ijzer, 30,1% zuurstof, 15,1% silicium, 13,9%
magnesium, 2,9% zwavel, 1,8% nikkel, 1,5% calcium, 1,4% aluminium
en 1,2% andere elementen. Door massasegregatie tijdens planetaire differentiatie bestaat de aardkern voornamelijk uit ijzer (88,8%), met kleinere
hoeveelheden nikkel (5,8%) en zwavel (4,5%) en minder dan 1% andere
elementen.
Meer dan 47% van de aardkorst bestaat uit zuurstof, zodat de meeste elementen in de vorm van oxiden voorkomen, uitgezonderd chloor, zwavel
en fluor (elementen die in gesteente meestal minder dan 1% van de massa
vormen). De samenstelling van de Aarde wordt daarom normaal gesproken
in oxiden uitgedrukt. Een belangrijke oxide is silica (SiO2), dat als een
zuur functioneert en silicaten vormt. De meeste gesteentevormende mineralen zijn silicaten. Ongeveer 99,22% van de gesteenten die de aardkorst
vormen, zijn opgebouwd uit elf oxiden. Andere chemische verbindingen
komen slechts in heel kleine hoeveelheden voor.
3-10 Magnetisch veld
De vorm van de magnetosfeer in de ruimte wordt bepaald door het aardmagnetisch veld en de zonnewind.
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Het aardmagnetisch veld heeft bij benadering de vorm van een dipoolveld,
waarvan de polen op dit moment in de buurt van de geografische polen
liggen. Volgens de dynamotheorie wordt het veld opgewekt door convectiestroming in de uit vloeibare metalen bestaande buitenkern van de
Aarde. Door de beweging van deze conductieve massa’s worden elektrische
stromen opgewekt, die op hun beurt het magnetische veld veroorzaken.
Convectiestroming in de buitenkern is chaotisch van aard, en dit heeft in
de loop van de geschiedenis van de Aarde voor diverse omkeringen van het
aardmagnetisch veld gezorgd. De omkeringen vinden met onregelmatige
tussenpozen plaats; de laatste omkering was ongeveer 700 000 jaar geleden.
Het veld buigt geladen deeltjes uit de zonnewind en kosmische straling
af. Het deel van de atmosfeer waar dit gebeurt, heet de magnetosfeer. De
buitenkant van de magnetosfeer (de zogenaamde bow shock) bevindt
zich aan de naar de Zon gerichte zijde van de Aarde op een afstand van
ongeveer dertien maal de aardstraal van de Aarde. De botsing tussen het
aardmagnetisch veld en de zonnewind vormt de Van Allen-gordels, een
paar concentrische ringen om de Aarde waar geladen deeltjes voorkomen.
Waar de magnetische polen liggen, kan dit plasma de lagere delen van de
atmosfeer bereiken en voor het poollicht zorgen.
3-11 Oppervlakte
Van het aardoppervlak is ongeveer 70,8% bedekt met water. Dit zijn niet
alleen de oceanen maar ook de onder water staande gedeelten van de continenten, die het continentaal plat genoemd worden, en binnenzeeën. De
resterende 29,2% van het aardoppervlak is landmassa, waarvan het grootste
deel op het noordelijk halfrond ligt. Het land is verdeeld over continenten
of eilanden en bestaat uit gebergten, plateaus of vlaktes. Andere vormen
van reliëf (landvormen), zoals dalen, kloven, kliffen, duinen, spoelvlaktes,
rivierdelta’s, kusten of kustvlaktes, worden veroorzaakt door de werking
van erosie en sedimentatie. Ook de oceaanbodem vertoont reliëf, zoals een
wereldomvattend stelsel van mid-oceanische ruggen, oceanische troggen,
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submariene canyons, oceanische plateaus en abyssale vlakten. Tektoniek
en vulkanisme (meestal aangedreven door de platentektoniek) zorgen voor
de creatie van nieuw reliëf, terwijl erosie en verwering dit weer afbreken.
Verwering kan worden veroorzaakt door de werking van water (in de vorm
van neerslag of grondwater), wind, of temperatuurschommelingen. Andere
invloeden op het reliëf zijn de biosfeer (bijvoorbeeld door de opbouw van
koraalriffen of het tegenhouden van erosie door plantenwortels), meteorietinslagen en de erosieve werking van gletsjers. Op dit moment in de
Aardse geschiedenis is het hoogste punt op Aarde de Mount Everest (8850
m boven zeeniveau) en het laagste punt de Marianentrog (10 925 m onder
zeeniveau). De gemiddelde hoogte van het land boven zeeniveau is 840 m;
de gemiddelde diepte van de oceaanbodem onder zeeniveau is met 3794
m meer dan viermaal zo groot.
De buitenste laag van de vaste Aarde, waar bodemvormende processen
heersen, wordt pedosfeer genoemd en bestaat uit bodems. Dit is de plek
waar de lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer en atmosfeer samenkomen en elkaar
onderling beïnvloeden. Planten kunnen alleen groeien op plekken waar
bodems gevormd zijn, en vormen op die plekken een bedekking van het
oppervlak, die vegetatie genoemd wordt. Gebieden met natuurlijke vegetatie bestaan uit landschappen als bossen, moerassen, oerwouden, toendra’s,
steppes of savannes. In woestijnen is de natuurlijke vegetatie vrijwel afwezig. Ongeveer 13,31% van het aardoppervlak is geschikt als cultuurgrond,
4,71% wordt daadwerkelijk gebruikt voor permanente landbouw.
3-12 Water
Het voorkomen van grote hoeveelheden vloeibaar water aan het aardoppervlak maakt de Aarde uniek en onderscheidt haar van andere planeten.
Vanwege dit feit wordt de Aarde wel de “blauwe planeet” genoemd. Tot
nog toe zijn geen andere hemellichamen bekend waar water aan het oppervlak in grote hoeveelheden voorkomt. Vloeibaar water was in het verleden
aanwezig op de Maan en op Mars en komt wellicht nog steeds af en toe
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voor op die planeet. Sommige grotere manen van de planeten Jupiter en
Saturnus hebben water in hun binnenste, maar niet in grote hoeveelheden
aan het oppervlak. Op de exoplaneet HD 189733b, een gasreus, is watergas
ontdekt. Het meeste water bevindt zich in de oceanen, maar water komt
ook voor in binnenzeeën, meren, rivieren en als grondwater. Al het water
samen wordt de hydrosfeer genoemd.
Zelfs als water opgeslagen als ijs wordt meegerekend, bevindt 97,5%
van al het water op Aarde zich in oceanen of zeeën. Dit is zoutwater, van
de overige 2,5% is 68,7% ijs en de rest zoetwater. De oceanen bevatten
1,386×109 km³ water, met een massa van 1,35×1018 ton, ongeveer 1/4400
van de totale massa van de Aarde. Als de Aarde geen reliëf had, dan zou dit
water het gehele oppervlak bedekken met een 2,7 km diepe laag.
Ongeveer 3,5% van de totale massa van de oceanen bestaat uit opgelost
zout, voornamelijk afkomstig uit submarien vulkanisme of verwering van
gesteenten. De oceanen gelden ook als reservoir voor (opgeloste) gassen
uit de atmosfeer; deze zijn essentieel voor het overleven van marien leven. De oceanen werken daardoor als een buffer op de samenstelling van
de atmosfeer. De oceanen werken ook als warmtereservoir, waardoor de
wereldwijde temperatuur geen grote schommelingen kan vertonen. Veranderingen in de warmteverdeling in de oceanen hebben grote invloed op
het lokale klimaat, zoals blijkt uit het fenomeen El Niño.
Het water opgeslagen in ijs wordt wel de cryosfeer genoemd. Het meeste
ijs bevindt zich in de poolkappen, vooral op Antarctica en Groenland, maar
er is ook water opgeslagen als zee-ijs of in gletsjers in hooggebergtes.
Het seizoensgebonden smelten en aangroeien van de ijskappen zorgt voor
de toevoer van zoet water naar de oceanen, wat de oceanische circulatie
aandrijft.
Oppervlaktewater zoals in de oceanen staat voortdurend bloot aan verdamping. Bij verdamping wordt water als gas in de atmosfeer opgenomen.
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Dit kan weer condenseren en als neerslag op het oppervlakte belanden;
het vormt daar oppervlaktewater, of dringt door in de bodem en wordt
grondwater. Via rivieren stroomt oppervlaktewater naar de oceanen terug.
Als het daarna weer verdampt, is er sprake van een cyclus, die de waterkringloop wordt genoemd.
Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond of bodem bevindt. Het
is voornamelijk afkomstig van neerslag (meteorisch) of het dóórdringen van
zoutwater uit de zeeën in de ondergrond. Water komt in grote hoeveelheden
voor tot ongeveer 2 km diepte in de aardkorst; op grotere diepte vormt het
verbindingen met mineralen.
Atmosfeer
Samenstelling van de atmosfeer
Stikstof 78,08%
Zuurstof 20,95%
Argon 0,93%
Waterdamp 0% tot 4%
Kooldioxide 0,038%
Neon 0,018%
Helium 0,0005%
Methaan sporen
Krypton sporen
Waterstof sporen
De atmosfeer is de gasvormige laag die om de Aarde heen ligt. De luchtdruk is aan het aardoppervlak gemiddeld 101,325 kPa en de schaalhoogte
ligt ongeveer op 8,5 km. De aardatmosfeer bestaat grotendeels uit stikstof
(ruim 78%) en zuurstof (bijna 21%), aangevuld met sporen van waterdamp,
koolstofdioxide en andere gassen. De atmosfeer eindigt niet plotseling
op een bepaalde hoogte, maar neemt naar buiten toe exponentieel in concentratie af. Het onderste deel van de atmosfeer, waar ongeveer 75% van
alle massa zich bevindt, wordt de troposfeer genoemd. De hoogte van de
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troposfeer verschilt met de geografische breedte en varieert van 7 km bij
de polen tot 17 km bij de evenaar.
Vergeleken met andere planeten is de hoge concentratie zuurstof in de
aardatmosfeer uniek. Normaal gesproken zou zuurstof door oxidatiereacties bij verwering in relatief korte tijd uit de atmosfeer verdwijnen, maar
op Aarde zorgt fotosynthese door planten voor een continue productie van
nieuw zuurstof uit kooldioxide. Dankzij de aanwezigheid van zuurstof heeft
de Aarde bovendien een ozonlaag die het oppervlak beschermt tegen voor
leven schadelijke ultraviolette straling.
De atmosfeer beschermt het aardoppervlak doordat kleinere meteoren die
op Aarde inslaan, door de wrijving verbranden. Door de verplaatsing van
waterdamp en door neerslag wordt water naar het land gebracht. De atmosfeer tempert ook de temperatuurverschillen tussen dag en nacht door warmte
vast te houden. Gasmoleculen van zogenaamde broeikasgassen vangen
warmte-energie op die door het aardoppervlak weerkaatst wordt. Dit effect
wordt het broeikaseffect genoemd en verhoogt de temperatuur op Aarde.
Zonder broeikaseffect zou het op het oppervlak gemiddeld −18°C zijn.
3-13 Weer en klimaat
De troposfeer wordt voortdurend opgewarmd door zonnestraling, vooral
indirect via door het aardoppervlak uitgezonden aardse straling. Buiten
de dagelijkse en jaarlijkse gang en klimaatveranderingen zijn de in- en
uitgaande straling gemiddeld genomen min of meer met elkaar in evenwicht. Plaatselijk is dit echter niet het geval. Door het verschil in hoogte
van de zon valt het zonlicht rond de polen op een groter gebied dan rond
de evenaar. Daarom is de insolatie, de hoeveelheid licht die op een stukje
aardoppervlak invalt, en daarmee de opwarming van het aardoppervlak rond
de evenaar veel hoger. Op breedten lager dan 38° is de instraling groter
dan de uitstraling, terwijl buiten dat gebied de uitstraling overheerst. In
de tropen en subtropen wordt het echter niet warmer en in de gematigde
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gebieden en de poolstreken niet kouder. Dit komt doordat er een compenserend warmtetransport is door de algemene circulatie en de zeestromen.
De algemene circulatie bestaat uit turbulentie, convectie, advectie en verdamping. De combinatie van dit warmtetransport met de stralingsbalans
is de energiebalans.
In het klassieke model is er sprake van drie circulatiecellen: Hadleycellen,
Ferrelcellen en polaire cellen. Deze cellen verschuiven met de seizoenen.
Dit model is echter een te grote versimpeling gebleken.
De aanwezigheid van water in de atmosfeer en het verdampen, condenseren en sublimeren daarvan is van groot belang bij weer en klimaat. Door
verdamping kan lucht waterdamp gaan bevatten. Als de lucht warm genoeg
is om op te stijgen, daalt de luchtdruk, waardoor de lucht verzadigd raakt
en water condenseert. De kleine waterdruppeltjes die zo ontstaan, vormen
samen een wolk. Als er genoeg condensatie van water plaatsvindt, zullen
de druppeltjes voldoende aangroeien om als neerslag terug te vallen naar
het aardoppervlak. De hoeveelheid neerslag varieert per gebied op Aarde
tussen de paar meter tot minder dan een millimeter per jaar. De gemiddelde
neerslag in een gebied wordt bepaald door de dominante windrichting, het
reliëf en temperatuurverschillen.
Ondanks lokale verschillen kan de Aarde naar breedtegraad worden onderverdeeld in zones met ongeveer hetzelfde klimaat. Vanaf de evenaar tot
de polen zijn dit de warme, natte tropische klimaten, de warme en droge
subtropische klimaten, de vochtige subtropische klimaten, de koelere, natte
gematigde klimaten, de drogere, koelere landklimaten en de koude, droge
poolklimaten. Ook de hoogte is bepalend voor het klimaat. Doordat de
atmosfeer dunner wordt op grotere hoogte is het daar kouder. Een verdere
indeling van klimaten is de klimaatclassificatie van Köppen, waarin de
klimaten naar temperatuur en neerslag worden gerangschikt.
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3-14 Hogere delen van de atmosfeer
Boven de troposfeer wordt de atmosfeer meestal ingedeeld in de stratosfeer,
de mesosfeer en de thermosfeer. Elk van deze lagen heeft een ander temperatuurverloop. Buiten de thermosfeer begint de exosfeer, die overgaat in
de magnetosfeer, waar de zonnewind door het aardmagnetisch veld wordt
opgevangen. De ozonlaag, die het aardoppervlak beschermt tegen ultraviolette straling, bevindt zich in de stratosfeer. Als definitie voor de grens
tussen de atmosfeer en de ruimte wordt wel de denkbeeldige Kármánlijn
genomen 100 km boven het aardoppervlak. Die ligt in het onderste deel
van de thermosfeer.
Dankzij warmte-energie kunnen sommige moleculen in de buitenste
delen van de atmosfeer een snelheid krijgen die groot genoeg is om aan
de zwaartekracht van de Aarde te ontsnappen. Gevolg is dat deeltjes uit
de atmosfeer langzaam de ruimte in verdwijnen. Lichte moleculen zoals
waterstof of helium bereiken makkelijker de ontsnappingssnelheid.
3-15 Leven, bevolking en inrichting
Koraalrif bij Fiji.
De Aarde voldoet aan alle vereisten waaraan een planeet moet voldoen om
haar bewoonbaar te maken voor complex meercellig leven. Deze vereisten
zijn volgens het huidige begrip het aanwezig zijn van grote hoeveelheden
vloeibaar water, het (stabiel) aanwezig zijn van complexe organische
moleculen en genoeg energie om metabolisme in organismen mogelijk te
maken. Een groot aantal factoren zorgt ervoor dat de omstandigheden op
Aarde gunstig zijn voor het ontstaan en in stand houden van een complexe
biosfeer. Voorbeelden zijn de excentriciteit van de aardbaan, de scheve
stand van de aardas, de rotatiesnelheid, de juiste afstand tot de Zon, de
grote natuurlijke satelliet, de bijzondere samenstelling van de atmosfeer,
het magnetisch veld en de vulkanische activiteit op Aarde.
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3-16 Biosfeer
Al het leven samen op een planeet wordt wel een biosfeer genoemd. De
Aarde is de enige planeet waarvan bekend is dat ze een biosfeer heeft.
Sommige geleerden menen dat planeten met een complexe biosfeer, met
intelligent leven, vanwege de vergelijking van Drake wijdverbreid zijn door
het heelal, terwijl anderen aannemen dat planeten met een complexe biosfeer juist zeldzaam zijn. De aardse biosfeer ontstond rond 3,5 miljard jaar
geleden en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld. Ze kan worden
onderverdeeld in biomen, gebieden op Aarde die hetzelfde ecosysteem (een
samenleving van soorten planten, dieren en andere organismen) hebben.
Terrestrische biomen (biomen op het land) volgen vaak de klimaatzones op
Aarde, die door de breedtegraad en de hoogte bepaald worden. Voorbeelden
van terrestrische biomen zijn toendra, taiga, loofbos, naaldbos, gemengd
bos, mediterraan bos, savanne, woestijn of mangroves. In de polaire biomen, de toendra’s en de woestijnen komt relatief weinig leven voor, terwijl
de grootste biodiversiteit per oppervlak gevonden wordt rond de evenaar.
Terrestrische biomen zijn voor voedingsstoffen afhankelijk van de bodem
en van watertoevoer. Mariene of aquatische biomen zijn bijvoorbeeld koraalriffen, kelpwouden, het continentaal plat, de benthische en pelagische
zones van de oceaan, black smokers op de oceaanbodem en waddenzeeën.
Mariene biomen zijn afhankelijk van de aanvoer van opgeloste voedingsstoffen vanaf het land.
Biomen kunnen op een aantal manieren worden ingedeeld. Als alle onderverdelingen meegeteld worden kunnen er tientallen verschillende biomen
onderscheiden worden met elk hun eigen ecosysteem.
3-17 Menselijke bevolking
Montagefoto van het nachtelijk aardoppervlak. Gebieden met een hoog
energieverbruik zijn licht. Dit zijn echter niet de meest bevolkte gebieden,
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aangezien alleen in India en China samen al bijna 3 miljard mensen wonen
en deze plekken relatief donker zijn.
In 2008 leven er verspreid over vrijwel de hele Aarde ongeveer 6,6 miljard mensen. Verwacht wordt dat dit aantal in 2050 tot 9,2 miljard zal zijn
gestegen. Het grootste gedeelte van de groei zal plaatsvinden in ontwikkelingslanden. De menselijke bevolkingsdichtheid verschilt sterk, maar meer
dan de helft van de wereldbevolking woont in Azië. De meest noordelijke
permanent bewoonde nederzetting is de plaats Alert op het Canadese eiland
Ellesmere, de meest zuidelijke is het zuidpoolstation Amundsen-Scott vlak
bij de zuidpool op Antarctica. Verwacht wordt dat rond 2020 60% van de
wereldbevolking in steden woont in plaats van op het platteland.
Op enkele uitzonderingen na, waaronder het vasteland van Antarctica, is
het gehele landoppervlak tegenwoordig verdeeld in staten. In 2008 waren
er 193 internationaal erkende onafhankelijke staten. Er zijn daarnaast
59 afhankelijke gebieden en een aantal autonome gebieden en betwiste
gebieden. Er is in de wereldgeschiedenis nog nooit een wereldregering
geweest, hoewel een aantal naties naar werelddominantie hebben gestreefd.
De Verenigde Naties zijn een internationale organisatie die tot doel heeft
de samenwerking op het gebied van internationaal recht, veiligheid,
mensenrechten, economische ontwikkeling en cultuur te bevorderen en
gewapende conflicten te voorkomen. In 2008 hadden zich 192 staten bij
de organisatie aangesloten.
In totaal zijn ongeveer 500 mensen buiten de aardatmosfeer geweest,
waarvan er twaalf op de Maan gelopen hebben. Normaal gesproken zijn
de enige mensen in de ruimte de bemanningsleden van het International
Space Station.
Geschat wordt dat sinds het ontstaan van de mens er zo’n 107,5 miljard
mensen op de Aarde zijn geboren.
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3-18 Natuurlijke hulpbronnen
De Aarde bevat grondstoffen die de mens ontgint voor consumptie. Sommige grondstoffen zijn niet-vernieuwbaar, waaronder bijvoorbeeld fossiele
brandstoffen. Uit de aardkorst zijn grote voorraden fossiele brandstoffen,
zoals steenkool, olie, gas en methaanhydraten gewonnen. Deze hulpbronnen
worden gebruikt voor de opwekking van energie en bij chemische productieprocessen. Ertsen vormen zich door een geologisch proces dat door
magmatische activiteit in de aardkorst en/of door erosie wordt aangedreven.
De biosfeer levert de mens dankzij domesticatie van dieren (veeteelt) en
planten (landbouw) onder andere voedsel, hout, leer en wol. In 1993 was
ongeveer 13% van het landoppervlak in gebruik als cultuurgrond en nog
eens 26% als weiland voor vee. Slechts 1,5% was in gebruik als stedelijke
bebouwing.
3-19 Rampen en gevaren
Grote delen van de Aarde hebben regelmatig te maken met natuurrampen
zoals cyclonen, tornado’s, orkanen en overstromingen. Andere gebieden
hebben te maken met aardbevingen, aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en droogte.
Sommige gebieden worden bedreigd door gevaren met een menselijke
oorzaak. Bevolkingsgroei en economische groei gaan soms gepaard met
vervuiling van water en lucht. Industrie en intensieve landbouw en veeteelt
kunnen zorgen voor vervuiling in de vorm van bodem-, lucht- of waterverontreiniging, zure regen, overbegrazing, erosie, ontbossing en verwoestijning. De mens neemt, gedreven door onder andere de bevolkingsgroei,
steeds meer land in gebruik, wat gepaard gaat met het verlies van habitat en
mogelijk als gevolg daarvan het uitsterven van in het wild levende soorten.
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Er bestaat wetenschappelijke consensus dat de mens (mede)verantwoordelijk is voor het warmer worden van het wereldwijde klimaat. Dit komt
door de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij
kooldioxide vrijkomt in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt.
Een warmer klimaat zal waarschijnlijk gepaard gaan met het smelten van
gletsjers en ijskappen, extremere temperatuurschommelingen en het stijgen
van het eustatisch zeeniveau.
Tegelijkertijd is er een milieubeweging op gang gekomen die tot doel heeft
de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en
vervuiling tegen te gaan. De milieubeweging probeert door de bewustmaking van het publiek de politiek te beïnvloeden met als doel duurzamer
beleid en bescherming van de natuur. Doordat de veranderingen die de
milieubeweging voor ogen staan, vaak in conflict zijn met commerciële
belangen, zijn deze veranderingen echter dikwijls kostbaar.
3-20 Ontstaan en ontwikkeling
De planetoïde Ida. De meeste planetoïden worden verondersteld planetesimalen te zijn die nooit tot echte planeten zijn geaccretiseerd. In het begin
van haar bestaan moet de Aarde bloot hebben gestaan aan vele inslagen
van soortgelijke objecten.
Vorming
De meest aanvaarde hypothese over het ontstaan van het zonnestelsel is op
dit moment de Zonnenevel-hypothese. Volgens deze hypothese vormde het
Zonnestelsel zich uit een samentrekkende interstellaire moleculaire wolk, de
Zonnenevel. Tijdens de samentrekking platte de wolk af tot een planetaire
schijf. In deze schijf ontstonden de Zon en de planeten door accretie van
materie. Het grootste deel van de materie kwam terecht in het centrum en
vormde de Zon. Ander gas en stof vormde planetesimalen (protoplaneten),
die later uitgroeiden tot planeten, waaronder de Aarde. Kleine objecten als
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meteorieten worden beschouwd als materie die niet in dit proces is geaccretiseerd. Door meteorieten te dateren heeft men de ouderdom van het
Zonnestelsel en daarmee de Aarde bepaald: ongeveer 4,56 miljard jaar.
3-21 Geschiedenis
Zware elementen zoals ijzer en nikkel zonken al tijdens de accretie van
de Aarde naar het middelpunt, waardoor een scheiding ontstond tussen
kern en mantel. Een andere belangrijke gebeurtenis in de beginfase was
het ontstaan van de Maan (die iets jonger blijkt te zijn dan de Aarde). De
meest waarschijnlijke verklaring is een grote inslag, waarbij een kleinere
planetesimaal (iets kleiner dan de planeet Mars) op de Aarde insloeg. Het
bij deze inslag weggeslingerde materiaal kwam in een baan om de Aarde
terecht om daar te accretiseren tot de Maan. Door de enorme hoeveelheid
energie die bij de inslag vrijkwam, raakte de aardmantel compleet gesmolten. In de loop der tijd stolde hij en kon zich door differentiatie van materiaal
binnenin de Aarde de eerste korst vormen. Uit berekeningen blijkt dat als
de Aarde voor de inslag een atmosfeer had, deze tijdens de inslag in zijn
geheel verdween. De atmosfeer en de oceanen moeten daarom ontstaan
zijn uit later materiaal van inslaande kometen en meteorieten en uit gassen en vloeistoffen die bij vulkanisme vrijkwamen. Deze eerste atmosfeer
bevatte meer koolstofdioxide dan tegenwoordig en zuurstof was schaars.
Het eerste leven moet ontstaan zijn uit zelfreproducerende moleculen in de
oceanen, volgens sommige interpretaties al rond 3,8 miljard jaar geleden.
Uit simpele organische stoffen ontstonden materialen als aminozuren en
nucleotiden, die later uitgroeiden tot eiwitten en RNA, de bouwstoffen voor
het leven. Rond 3,4 miljard jaar geleden moet de laatste gemeenschappelijke
voorouder van al het leven hebben geleefd.
Fossiel van een Tarbosaurus. De bestudering en relatieve datering van
fossielen heeft geleid tot inzicht omtrent het verloop van de evolutie in de
loop van de aardse geschiedenis.
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Men vermoedt dat een vorm van platentektoniek al in het begin moet hebben plaatsgevonden, hoewel het proces in het begin waarschijnlijk sneller
verliep, waardoor de continenten kleiner bleven. Geleidelijk ontwikkelde
het proces zich tot de huidige vorm. In de loop van de Aardse geschiedenis komen perioden voor waarin vrijwel alle continenten bij elkaar liggen;
dan spreekt men van een zogenaamd supercontinent. De laatste keer dat
dit gebeurde was rond 300 miljoen jaar geleden; men noemt dit supercontinent Pangea.
Over de eerste paar miljard jaar van de Aardse geschiedenis is relatief
weinig bekend, doordat fossielen van organismen die uitsluitend uit zacht
weefsel bestaan, slecht bewaard blijven. Wat duidelijk is, is dat het leven
steeds diverser werd en dat rond 2,3 miljard jaar geleden de eerste autotrofe organismen verschenen, organismen die door fotosynthese zuurstof
produceren. De toevoeging van zuurstof aan de atmosfeer had tot gevolg
dat er een ozonlaag ontstond en het leven voortaan beter beschermd werd
tegen schadelijke straling. Daardoor konden grotere organismen dan bacteriën ontstaan die niettemin nog steeds tot de micro-organismen gerekend
worden, zoals eukaryotische cellen en meercellige organismen.
Volgens een vrij algemeen aanvaarde theorie bevond de Aarde zich ongeveer 700 miljoen jaar geleden in een grote ijstijd, waarbij de planeet van
de polen tot de evenaar bevroren was, een theorie die bekendstaat als die
van de sneeuwbalaarde. Toen het klimaat warmer werd, begon het leven
zich zeer snel te ontwikkelen. Tijdens de Cambrische explosie rond 535
miljoen jaar geleden versnelde de ontwikkeling van het leven zich, waardoor in relatief korte tijd veel nieuwe groepen organismen (dieren, planten,
enzovoort) verschenen.
Sindsdien heeft de evolutie steeds nieuwe en ingewikkeldere soorten leven
voortgebracht, een ontwikkeling die soms onderbroken werd door korte
periodes van massaal uitsterven, die massa-extincties worden genoemd.
Rond 500 miljoen jaar geleden verschenen de eerste planten en insec73

ten op het land (bacteriën en schimmels moeten het land al veel eerder
gekoloniseerd hebben) en rond 380 miljoen jaar geleden ontwikkelden
in ondiep water levende vissen poten, waarmee ze uit het water konden
kruipen. Hieruit kwamen de amfibieën voort, die longen hadden in plaats
van kieuwen. Uit de amfibieën ontstonden reptielen en later zoogdieren. De
dinosauriërs (reptielen) domineerden gedurende een paar honderd miljoen
jaar de Aarde maar stierven tijdens de laatste grote massa-extinctie van
ongeveer 65 miljoen jaar geleden samen met vele andere levensvormen
uit, waarschijnlijk als gevolg van de zogeheten Yucatan-inslag die tevens
de Krijt-Paleogeengrens markeert.
Vanaf dat moment hebben de zoogdieren zich sterk ontwikkeld. Rond 2
miljoen jaar geleden verscheen de mens. Aangenomen wordt dat mensen
uit eerder levende primaten zijn geëvolueerd.
De huidige ijstijd begon rond 40 miljoen jaar geleden en versterkte zich
rond 2,5 miljoen jaar geleden. De poolkappen zijn sindsdien in cycli
van 40 000 of 100 000 jaar aangegroeid en weer afgesmolten. De laatste
koudere periode (glaciaal) eindigde ongeveer 10 000 jaar geleden. Door
de ontwikkeling van de spraak, de ontdekking van de landbouw en het
temmen van dieren kon de mens zich snel over de wereld verspreiden en
na het ontstaan van beschavingen binnen korte tijd een grote invloed op
de biosfeer, de hydrosfeer, de atmosfeer en het landgebruik en de indeling
van het aardoppervlak krijgen.
3-22 Toekomst van de Aarde
Volgens de meest gangbare hypothese zal de evolutie van de Zon uiteindelijk het einde van de Aarde betekenen, maar op de Aarde zal al veel
eerder geen leven meer mogelijk zijn. Zoals in alle sterren vindt in de
kern van de Zon voortdurend kernfusie van waterstof tot helium plaats.
Daardoor hoopt zich in de loop der tijd steeds meer helium op in de kern
van de Zon, waardoor de luminositeit van de Zon toeneemt met ongeveer
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10% in de komende 1,1 miljard jaar en 40% in de komende 3,5 miljard
jaar.Over ongeveer 5 miljard jaar zal alle waterstof in het inwendige van
de Zon zijn omgezet in helium, met als gevolg dat de Zon zal uitzetten tot
een rode reus van rond de 250 maal zijn huidige omvang. Een rechtstreeks
gevolg is dat de temperatuur op Aarde sterk zal stijgen, wat in ieder geval
tot de verdamping van alle oceanen zal leiden. Over 900 miljoen jaar zal
door de hogere temperatuur de hoeveelheid anorganische kooldioxide in
de atmosfeer zijn toegenomen tot een concentratie waarbij fotosynthese
door C4-fixatie onmogelijk is. Dat betekent dat de meeste plantensoorten
niet meer kunnen overleven, waardoor de zuurstof uit de atmosfeer zal
verdwijnen. Dit zal dierlijk of menselijk leven ook onmogelijk maken.
Het opzwellen van de Zon zal ervoor zorgen dat de binnenplaneten Mercurius, Venus en de Aarde in de fotosfeer (de “atmosfeer”) van de Zon
belanden en worden vernietigd. De Zon zal in dit stadium echter ongeveer
30% van zijn massa verloren hebben, zodat de Aarde theoretisch in een
steeds wijdere omloopbaan komt. Dit effect had er normaal gesproken voor
gezorgd dat de planeet niet door de uitdijende Zon zou worden opgeslokt,
hoewel de nabijheid van de Zon nog steeds al het leven op Aarde onmogelijk zou hebben gemaakt. Uit een recente computersimulatie is echter
gebleken dat door de getijdenwerking van de uitdijende Zon de Aarde juist
naar de Zon toegetrokken zal worden. Vermoedelijk ontsnappen Mars en
de andere buitenplaneten aan dit lot, maar ook op Mars zal de temperatuur
zo sterk stijgen dat er geen aardse organismen kunnen leven.
3-23 Culturele betekenis
Een wereldkaart waarin het wereldbeeld van de Griekse filosoof Posidonius
(135 - 51 v.Chr.) afgebeeld wordt.
Afbeelding van het Zonnestelsel bij het werk van Nicolaus Copernicus.
Copernicus stelde dat de Aarde om de Zon draaide in plaats van andersom,
zoals men eeuwenlang geloofd had.
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De eerste foto van een Aarde-opkomst op de Maan, gemaakt tijdens de
Apollo 8-missie in 1968.
Het standaardsymbool voor de Aarde is een kruis met een cirkel eromheen.
Dit symbool staat bekend als het wielkruis, zonnekruis of odinskruis.
Hoewel er ook andere betekenissen aan dit symbool zijn toegeschreven,
wordt het meestal gezien als een representatie van de vier windstreken op
Aarde. Een andere versie van het symbool is een kruis boven een cirkel.
3-24 Religieuze betekenissen
De Aarde is in veel culturen gepersonificeerd als Moeder Aarde. Voorbeelden zijn Tonantzin (letterlijk “onze moeder”) bij de Azteken, Pachamama
bij de Inca’s, Bhumi Deva bij de hindoes, Gaia bij de Grieken en Romeinen,
Hou-T’u in China of de godin Jord in de Noorse mythologie. In de Griekse
mythologie was de aardgodin de vrouw van de hemelgod Uranos. In de
Egyptische mythologie was de Aarde echter een mannelijke god, Geb,
terwijl de hemel (Noet) juist vrouwelijk was.
In de meeste religies komen scheppingsverhalen voor, waarin de Aarde op
bovennatuurlijke manier door een godheid wordt geschapen. Ook tegenwoordig gelooft een aantal religieuze groepen, bijvoorbeeld uit christen- of
moslimfundamentalistische hoek, in een letterlijke interpretatie van oude
religieuze teksten. Deze creationisten geloven niet in de conventionele
wetenschappelijke theorieën over de vorming van de Aarde en het ontstaan
en de evolutie van het leven.
3-25 Ontwikkeling van de kennis over de Aarde
In de loop der wereldgeschiedenis is de kennis van de Aarde en haar oppervlak steeds toegenomen. Vanaf de Oudheid is in diverse culturen geloofd
in een platte Aarde; zo zagen de Mesopotamiërs de Aarde als een platte
schijf die in een oceaan dreef.
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Toch waren er vanouds al mensen die inzagen dat de Aarde bolvormig
was. De eersten die een bolvormige Aarde voorstelden, waren Griekse
natuurfilosofen als Pythagoras. Zij constateerden dat tijdens een maansverduistering de schaduw van de Aarde altijd cirkelvormig is, ongeacht
of de maan hoog aan de hemel of dicht bij de horizon staat. Eratosthenes
berekende de omtrek op 15 procent nauwkeurig.
In de Middeleeuwen was het concept van een bolvormige Aarde in het
Midden-Oosten, Europa en India wel bekend, maar nog niet overal algemeen aanvaard. Middeleeuwse geleerden als Beda en Thomas van Aquino
wisten dat de Aarde bolvormig was. Anderen, zoals de zesde-eeuwse ontdekkingsreiziger Kosmas Indikopleustes, zagen de Aarde echter als een
platte schijf. Ferdinand Magellaan maakte in 1522 als eerste een reis om
de wereld, waarmee het pleit voorgoed beslecht werd.
Dat de Aarde om de Zon draait, is veel moeilijker vast te stellen en was dan
ook niet vanouds bekend. Tot de Middeleeuwen werd de Aarde algemeen
als centrum van het universum gezien: dit concept wordt geocentrisme
genoemd. Pas na sterrenkundige ontdekkingen van onder anderen Nicolaas Copernicus (1473 - 1543) en Galileo Galilei (1564 - 1642) kwam
het besef op dat de Aarde geen centrale positie in het Heelal inneemt. Het
geocentrisme maakte plaats voor het idee dat de Aarde rond de Zon draait,
het heliocentrisme.
Na de Middeleeuwen nam de kennis van de wereld toe door ontdekkingsreizen. Dankzij betere technieken in de kartografie, navigatie en landmeetkunde bleef ook in de Nieuwe Tijd de geografische kennis van de ligging
en aard van de continenten en het aardoppervlak groeien. Ontdekkingen
in de geologie, met name vanaf de 19e eeuw, vergrootten de kennis van
het binnenste van de Aarde en brachten het inzicht van de hoge ouderdom
van de planeet. De kennis van de atmosfeer en het klimaat stegen met de
opkomst van de meteorologie en klimatologie in de 20e eeuw. Door de
technologische ontwikkeling in de 20e eeuw is zowel in de wetenschap
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als onder een breder publiek het beeld van de Aarde sterk veranderd. In
1959 werd de Aarde voor het eerst uit de ruimte gefotografeerd door de
ruimtesonde Explorer 6.
De wetenschappelijke kennis leidde tot het inzicht dat de verschillende
onderdelen van de Aarde één systeem vormen, die in een fragiel evenwicht
staan dat in het verleden vaak veranderd is en in de toekomst opnieuw kan
veranderen. Een vergaande vorm van dit inzicht is de Gaia-hypothese, die
stelt dat de hele biosfeer als één groot organisme functioneert.
3-26 Omschrijving aarde wetenschap
De huidige wetenschappelijke omschrijving van onze aarde laat duidelijk
veel hiaten zien. Als je dit hoofdstuk goed leest zie je dat er veel tegenstrijdigheden zijn als je de huidige quantum theorieën er langs gaat houden.
Dat maakt dan ook dat ik de volgende theorieën er ook bij wil zetten in de
komende hoofdstukken.

Hoofdstuk 4
4-1 Platte Aarde
Het idee van een platte Aarde houdt in dat men zich voorstelt dat het bewoonde deel van de Aarde plat is in plaats van bol. Het alternatieve concept
is dat van een bolvormige Aarde. Dit artikel behandelt de opvattingen die
ten aanzien van de vorm van de Aarde in de geschiedenis van Europa een
rol hebben gespeeld. Er zal aandacht besteed worden aan de historische
bewijzen die voor en tegen de moderne opvatting pleiten dat het in de
middeleeuwen gangbaar was te veronderstellen dat de Aarde plat is. Ook
zal aandacht besteed worden aan moderne aanhangers van het concept van
een platte Aarde.
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In de archaïsche tijd veronderstelde men dat de Aarde plat was. De Ionische (Griekse) natuurfilosofen uit de zesde eeuw voor Christus onder wie
Anaximandros kwamen tot de conclusie dat de Aarde een korte cilinder
was met een platte, ronde top. Men neemt aan dat de eerste persoon die
beargumenteerde dat de Aarde een bolle vorm heeft Pythagoras (6de
eeuw v.Chr.) was, maar dit wordt weersproken door het feit dat de meeste
presocratische Pythagoreeërs de wereld nog als plat beschouwden. Eratosthenes stelde in de derde eeuw voor Christus vast dat de Aarde een bol is
en kwam tot een benaderde berekening van de omtrek van de Aarde, die
niet onverdienstelijk was.
Ten tijde van Plinius de Oudere, die leefde in de eerste eeuw na Christus,
werd het concept van een bolvormige Aarde onder westerse geleerden algemeen aanvaard. Ptolemaeus tekende zijn kaarten volgens het idee van een
bolle Aarde en ontwikkelde een systeem van breedtegraden, lengtegraden
en klimaatzones. Zijn geschriften bleven gedurende de middeleeuwen de
basis van de Europese astronomie, hoewel gedurende de late oudheid en
vroege middeleeuwen (van ongeveer de 3e tot de 7e eeuw) argumenten
voor een platte Aarde nog gangbaar waren.
4-2 Oudheid
Geloof in een platte Aarde wordt in de oudste geschriften van de mensheid gevonden. In het vroege Mesopotamische denken werd de wereld
voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef, en dit loopt vooruit
op de vroege Griekse kaarten zoals die van Anaximandros en Hecataeus.
De meeste theologen en Bijbelonderzoekers stellen dat de schrijvers van
de Bijbel een Babylonisch wereldbeeld hadden waarin de Aarde plat is en
op een soort van pilaren staat. Volgens een Woordenboek van de Bijbel
geschreven door W. Browning “Hebreeuwse kosmologie schilderde een
platte Aarde, waar overheen een firmament als een gewelf hing, boven de
Aarde gesteund door bergen, en omgeven door water. Gaten of sluizen
(ramen, Genesis 7:11) lieten het water als regen vallen. Het firmament
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was de hemel waarin God de Zon had geplaatst (Psalm 19:2) en de sterren
(Genesis 1:14)”.
Tegen de klassieke tijden kwam een nieuwer idee, dat de wereld bolvormig
was op. Dit werd omhelsd door Pythagoras, blijkbaar op esthetische gronden, net zoals hij alle andere hemellichamen bolvormig zag. Aristoteles
droeg bewijs uit eigen waarneming bij voor een bolvormige Aarde, en
merkte op dat reizigers die naar het zuiden reizen zuidelijke sterrenbeelden
hoger boven de horizon zien. Veronderstelt men dat de sterren zeer ver weg
staan, dan kan dat alleen maar als de horizon in zuidelijkere gebieden een
hoek maakt met de horizon in noordelijkere gebieden, dus als het oppervlak
van de Aarde gebogen is. Dus kan de oppervlakte van de Aarde niet plat
zijn. Nog eenvoudiger te constateren is dat de schaduwrand van de Aarde
op de Maan tijdens de gedeeltelijke fase van een Maansverduistering altijd
rond is, onafhankelijk van hoe hoog de Maan boven de horizon staat. Alleen een bol werpt naar elke richting een ronde schaduw, terwijl een ronde
schijf een elliptische schaduw in de meeste richtingen maakt.
De omtrek van de Aarde werd voor het eerst rond 240 v.Chr. vastgesteld
door Eratosthenes. Eratosthenes wist dat in Syene (nu Aswan), in Egypte,
de Zon recht boven stond bij de zomerzonnewende, terwijl hij schatte dat
een schaduw door de Zon bij Alexandrië een schaduw van 1/50e van een
cirkel wierp. Hij schatte de afstand van Syene naar Alexandria als 5000
stadia, en schatte de omtrek van de Aarde op 250 000 stadia en een graad
was 700 stadia (eigenlijk een omtrek van 252 000 stadia bedoelend). Eratosthenes gebruikte grove schattingen en ronde getallen, maar afhankelijk
van de lengte van de stadion, ligt zijn resultaat in een marge van 2% tot
20% van de werkelijke omtrek, 40 008 kilometer. Merk op dat Eratosthenes de omtrek van de Aarde alleen maar kon meten door aan te nemen dat
de afstand tot de Zon zo groot is dat de zonnestralen parallel lopen. Een
soortgelijke meting, beschreven in een Chinees wiskundig werk, de Zhoubi
suanjing (1e eeuw v. Chr), werd gebruikt om de afstand tot de Zon te meten
door aan te nemen dat de Aarde plat was.
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In deze periode veronderstelde men reeds dat de Aarde verdeeld was in
klimaatzones, met een koud klimaat aan de polen, een dodelijk verzengend klimaat bij de evenaar, en een mild en bewoonbaar gematigd klimaat
ertussen. Men dacht dat de verschillende temperaturen van deze zones
gerelateerd waren aan de afstand tot de Zon. Men meende ten onrechte dat
niemand de verzengende klimaatgordel kon oversteken en de onbekende
landen aan de andere kant van de bol kon bereiken. Toen werden zowel
deze imaginaire landen als hun inwoners antipoden genoemd.
Lucretius (1e eeuw v.Chr.) was tegen het concept van een bolvormige Aarde,
omdat hij het idee van antipoden absurd vond. Het probleem is namelijk
dat de zwaartekracht steeds in dezelfde richting lijkt te werken, dus wie
zich op een andere plek op Aarde bevindt, zal eraf vallen of glijden. Maar
tegen de 1e eeuw n. Chr. kon Plinius de Oudere stellen dat iedereen het
eens is over de bolvorm van de Aarde (Naturalis Historia, 2.64), hoewel er
geschillen bleven over de natuur van de antipoden, en hoe het mogelijk is
dat de oceaan niet van de Aarde stroomt. Opmerkelijk overweegt Plinius
als “tussenliggende” theorie ook de mogelijkheid van een onvolmaakte
bol, “gevormd als een denneappel”. (Naturalis Historia, 2.65)
In de 2e eeuw bracht de Alexandrijnse astronoom Ptolemaeus veel argumenten aan voor de bolvorm van de Aarde. Hieronder was de waarneming
dat als men naar bergen toe zeilt, ze uit de zee op lijken te rijzen, en dat
dit aangaf dat ze bedekt waren door het gekromde oppervlakte van de zee.
In de late oudheid bediscussieerden veelgelezen encyclopedisten als Macrobius (4e eeuw) en Martianus Capella (5e eeuw) de omtrek van de Aarde,
haar centrale positie in het heelal, het verschil in seizoenen in noordelijke
en zuidelijke halfronden, en veel andere geografische details. In zijn commentaar op Cicero’s De droom van Scipio, beschreef Macrobius de Aarde
als een bol van onbelangrijke afmeting in vergelijking met de rest van het
heelal.
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4-3 Vroeg jodendom / Talmoed
In de (Babylonische) Talmoed, het voornaamste religieuze geschrift binnen
het Jodendom op de Tenach na, wordt gediscussieerd over de vorm van de
aarde (o.a. Pesachiem 94b, Avoda Zara 42c). Volgens Jehoeda Hanassi, de
samensteller van de Misjna en belangrijkste Joodse geleerde van zijn tijd,
die leefde omstreeks de tweede eeuw, was de aarde rond (hij baseerde zich
hierbij op de Griekse filosofie). Het lijkt er op dat de meeste rabbijnen in
de Talmoed een voorkeur hebben voor een ronde aarde.
Volgens de Joodse arts, filosoof en theoloog Maimonides (1135-1204), is
de aarde rond.
4-4 De Vroege Kerk
Vanaf de late oudheid, en vanaf het begin van de christelijke theologie
was de kennis over de bolvorm van de Aarde wijdverbreid. Net zoals in de
niet-kerkelijke wereld bleef een kleine minderheid strijden over de platheid
van de Aarde. Er was ook wat debat over de mogelijkheid van de inwoners
van de antipoden: mensen die voorgesteld werden als gescheiden door een
onoverbrugbare verzengende klimaatzone waren moeilijk te vereenzelvigen
met het christelijke beeld van een gezamenlijk ras afstammend van een
echtpaar en verlost door een enkele Christus.
Sint Augustinus (354–430) argumenteerde tegen de aanname dat de antipoden bewoond werden door mensen:
Maar over de fabel dat er antipoden zijn, mensen op de andere kant van de
Aarde, waar de Zon opgaat als zij bij ons ondergaat, dat vind ik op geen
enkele grond geloofwaardig. En inderdaad, het is niet bevestigd dat dit
ontdekt is door historische kennis, maar door wetenschappelijke veronderstellingen, maar omdat de Aarde opgehangen zou zijn in het hemelgewelf
en dat er net zoveel ruimte aan de ene kant als aan de andere zou zijn:
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daarom zegt men dat de onderkant ook bewoond zou moeten zijn. Maar zij
merken niet op dat, hoewel er aangenomen wordt of het wetenschappelijk
bewezen is dat de wereld een ronde of bolle vorm heeft, dat daar niet uit
volgt dat de andere kant van de wereld niets dan water is; zelfs niet, als er
land zou zijn, volgt er uit dat het bewoond is.
Omdat deze mensen van Adam moeten afstammen, zouden ze ooit naar
de andere kant van de Aarde zijn moeten gereisd; Augustinus vervolgt:
Het is té absurd om te zeggen dat sommige mensen met een schip de hele
grote oceaan hebben overgestoken van deze kant van de Aarde naar de
andere, en dat zo ook de bewoners van dat verre gebied afstammen van
de eerste mens.
Augustinus ontkent het idee van een ronde Aarde niet, maar beschrijft de
Aarde expliciet als een bol.
Een klein aantal christelijke schrijvers wijst een bolvormige Aarde meteen
af:
Lactantius (245–325), na zijn bekering tot het christendom en zijn afwijzing van de Griekse filosofie, noemde het “dwaasheid” omdat hij dacht
dat mensen aan de tegenovergestelde kant van de wereldbol niet zouden
“gehoorzamen” aan de zwaartekracht. Hij vroeg,
Is er iemand zo dom om te geloven dat er mensen zijn van wie de voetstappen hoger zijn dan hun hoofden? Dat de oogst en de bomen naar beneden
groeien? Dat regen, sneeuw en hagel bovenwaarts naar de Aarde vallen?
Ik weet niet wat ik van hen moet zeggen die, als ze eens gedwaald hebben,
vasthouden aan hun dwaasheid en de ene onzin met de andere verdedigen.
In zijn Homilies Concerning the Statutes omhelsde Sint Johannes Chrysostomus (344–408) expliciet het idee, gebaseerd op zijn lezing van de
83

Geschriften, dat de Aarde op de wateren, die onder de hemel samenkwamen, dreef.
Diodorus van Tarsus († 394) pleitte ook voor een platte Aarde gebaseerd
op de bijbel, maar Diodorus’ gezichtspunt kennen we alleen uit de kritiek
erop door Photios I.
Severianus, Bisschop van Gabala (overleden 408), schreef: “De Aarde is
plat en de Zon trekt er ‘s nachts niet onderdoor, maar trekt door het noorden
alsof zij achter een muur doorgaat”.]
De Egyptische monnik Kosmas Indikopleustes (547) merkte in zijn Topographia Christiana, waar de Ark des Verbonds het hele heelal moest
voorstellen, op theologische gronden op dat de Aarde plat was, een parallellogram omringd door vier oceanen. Minstens één vroegchristelijke
schrijver, Basilius de Grote (329–379), was van mening dat de zaak theologisch irrelevant was.
Verschillende historici wezen erop dat deze advocaten van een platte Aarde
ofwel invloedrijk waren in de latere middeleeuwen (zoals Andrew Dickson
White vond) of relatief onbelangrijk (gesteld door Jeffrey Russell). De
weinige referenties naar hun opvattingen in late middeleeuwse geschriften
overtuigt de meeste hedendaagse historici dat hun invloed klein was.
4-5 Middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
Met het einde van de Romeinse beschaving in West-Europa begonnen de
middeleeuwen met grote moeilijkheden die de intellectuele productie van
het continent beïnvloedden. De meeste wetenschappelijke verhandelingen
uit de klassieke oudheid (in het Grieks) waren niet meer beschikbaar, en
er bleven slechts eenvoudigere samenvattingen en compilaties over. Maar
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toch ondersteunden de leidende boeken uit de vroege middeleeuwen de
bolvorm van de Aarde. Veel vroege middeleeuwse manuscripten van
Macrobius bevatten kaarten van de Aarde, met inbegrip van de antipoden,
zonal maps die de clima van Ptolemaeus lieten zien, afgeleid van het concept van een bolvormige Aarde en een diagram dat de Aarde (beschreven
als globus terrae, de bolvorm van de Aarde) laat zien in het centrum van
de hiërarchisch geordende planeetbollen. Beelden van sommige van deze
kenmerken kunnen gevonden worden in de Somnium Scipionis.
De perceptie in Europa van de vorm van de Aarde in de late oudheid en de
vroege middeleeuwen kan het beste worden uitgedrukt door middel van
de geschriften van vroege christelijke geleerden:
Boëthius (c. 480 – 524), die ook de theologische verhandeling Over de
Drieëenheid schreef, herhaalde het Macrobische model van de Aarde als
onbelangrijk punt centraal in een bol heelal in zijn invloedrijke, en veel
vertaalde De consolatione philosophiae.
Bisschop Isidorus van Sevilla (560 – 636) doceerde in zijn breedgelezen
encyclopedie, de Etymologiae, dat de Aarde “rond” was. Zijn betekenis
was ambigu, en sommige schrijvers denken dat hij en Aarde bedoelde als
een ronde schijf; zijn andere geschriften maken echter duidelijk dat hij de
Aarde als bolvormig beschouwde. Hij erkende ook de mogelijkheid dat er
mensen woonden als antipoden, maar hem leken het legendes en merkte
op dat er geen bewijs was voor hun bestaan. Isidorus schijf-gevormde
analogie bleef door de middeleeuwen gebruikt worden door schrijvers die
duidelijk een voorkeur hadden voor een bolvormige Aarde, bijvoorbeeld
de 9e-eeuwse bisschop Rabanus Maurus die het bewoonde deel van het
noordelijk halfrond (Aristoteles’ noordelijke gematigde klimaatzone) met
een wiel vergeleek, voorgesteld als een plak van de hele bol.
De monnik Beda Venerabilis (circa 672 – 735) schreef in zijn invloedrijke
verhandeling over computus, De Tijdrekening, dat de Aarde rond was, en
verklaarde de ongelijke lengte van de dag uit “de rondheid van de Aarde,
waarom het niet zonder reden ‘de kring van de Aarde’ wordt genoemd in
85

de Heilige Schrift en in gewone geschriften. Hij is feitelijk, als een bol in
het midden van het universum geplaatst.” (De temporum ratione, 32). Het
grote aantal overgeleverde manuscripten van De Tijdrekening, gekopieerd
om aan de Karolingische eis te voldoen dat alle priesters computus (tijdrekenkunde) moesten bestuderen, geven aan dat veel, zo niet de meeste,
priesters aan het idee van de bolheid van de Aarde werden blootgesteld.
Ælfric van Eynsham, parafraseerde Beda in Oudengels: “De rondheid van
de Aarde en de omloop van de Zon zijn het obstakel voor een even lange
dag in elk land.”[31]
Virgilius van Salzburg (c.700 – 784), wordt soms verhaald, zou vervolgd
zou zijn voor het onderwijzen van “een verdorven en zondige leer... tegen
God en zijn eigen ziel” aangaande de bolvorm van de Aarde. Paus Zacharias besloot dat “als het duidelijk zal worden vastgesteld dat hij gelooft
dat er een andere wereld en andere mensen bestaan onder deze Aarde, of
in [een andere] Zon en Maan daar, zult Gij een raad houden, en hem zijn
heilige rang ontnemen, en hem uit de kerk stoten.” De zaak waar het om
ging was niet de bolvorm van de Aarde zelf, maar of de antipoden wel of
niet van Adam afstamden en daarom verlost moesten worden. Vergilius
slaagde erin zichzelf vrij te pleiten; hij werd later bisschop en werd heilig
verklaard in de dertiende eeuw.
Een niet-literaire maar grafische aanwijzing dat mensen in de middeleeuwen
geloofden dat de Aarde een bol was, is het gebruik van de orb (Rijksappel)
in de regalia van veel koninkrijken en van het Heilige Roomse Rijk. Het
wordt bevestigd vanaf de tijd van de Christelijke laat-Romeinse Keizer
Theodosius II (423) tot in de middeleeuwen; de Reichsapfel werd in 1191
bij de kroning van keizer Hendrik VI gebruikt.
Een recente studie van middeleeuwse concepten over de bolvorm van de
Aarde merkt op dat “sinds de 8e eeuw geen cosmograaf van betekenis de
bolvorm van de Aarde in twijfel heeft getrokken. Natuurlijk waren het niet
de weinige aangehaalde intellectuelen die de publieke opinie bepaalden.
Het is moeilijk vast te stellen wat de bredere bevolking over de vorm van
de Aarde heeft gedacht – als ze er al over nadachten.
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4-6 Latere middeleeuwen
Tegen de 11e eeuw had Europa kennis gemaakt met de islamitische astronomie. Rond 1070 begon de Renaissance van de 12e eeuw, die een
intellectuele herleving betekende met sterke filosofische en wetenschappelijke wortels, en een grotere interesse voor de studie van de natuur.
Tegen die tijd geven overvloedige bronnen aan dat de meeste twijfels die
de Europeanen misschien eerder hadden over de bolvorm van de Aarde
weggenomen waren.
Hermannus Contractus (1013–1054) was een van de vroegste christelijke
geleerden die de omtrek van de Aarde schatte met de methode van Eratosthenes. Thomas van Aquino (1225–1274), de belangrijkste en meest
gedoceerde theoloog van de middeleeuwen, geloofde in een bolle Aarde;
en hij nam zelfs aan dat zijn lezers ook wisten dat de Aarde bol is. Colleges
in de middeleeuwse universiteiten gaven meestal bewijzen voor het idee
dat de Aarde bol was. Ook “Over de wereldbol”, het invloedrijkste astronomieboek van de 13e eeuw en verplichte leerstof bij alle West-Europese
universiteiten, beschreef de wereld als een bol.
Het Noorse boek Konungs Skuggsjá, van ongeveer 1250, stelt duidelijk
dat de Aarde bol is - en dat het nacht is aan de andere kant van de Aarde
als het dag is in Noorwegen. De schrijver bespreekt ook het bestaan van
antipoden - en hij merkt op dat ze (als ze bestaan) de Zon als deze op zijn
hoogste punt is in het Noorden zal staan, en dat ze tegengestelde seizoenen
ten opzichte van de mensen op het Noordelijk halfrond zullen hebben.
De late ontwikkeling van de Europese afzonderlijke talen levert ook enig
bewijs voor de bewering dat de bolvorm van de Aarde ook buiten de
academische wereld tot de algemene kennis behoorde. In die tijd werd
wetenschappelijk werk in het Latijn geschreven. Werken in plaatselijke
dialecten of talen (zoals Italiaans of Duits) waren meestal bestemd voor
een ruimer publiek.
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Dantes Goddelijke Komedie, het laatste grote werk van literatuur van de
middeleeuwen, geschreven in het Italiaans, stelt de Aarde als een bol voor.
Ook het Elucidarium van Honorius Augustodunensis (c. 1120), een belangrijk leerboek voor de lagere geestelijken dat vertaald was in het MiddenEngels, Oudfrans, Midden-Hoogduits, Oudrussisch, Midden-Nederlands,
Oudnoors, Iers, Spaans en verschillende Italiaanse dialecten, refereert
expliciet aan een bolvormige Aarde. Net zoals het feit dat Berthold van
Regensburg (midden 13e eeuw) de bolvormige Aarde als een illustratie in
een preek gebruikte aantoont dat hij deze kennis onder zijn gehoor kon
aannemen. De preek werd in het Duits gehouden, en was niet bestemd
voor een geleerd publiek.
Reinhard Krüger, een hoogleraar aan de Universiteit van Stuttgart, ontdekte
meer dan honderd middeleeuwse Latijnse en volkse schrijvers van de late
oudheid tot de 15e eeuw die er allen van overtuigd waren dat de Aarde zo
rond als een bol was. Maar zelfs nog in de 15e eeuw betwistte de Spaanse
theoloog Tostatus het bestaan van bewoners aan de antipoden. Vanuit
Europees perspectief brachten de Portugese exploratie van Afrika en Azië
en de Spaanse ontdekkingsreizen naar Amerika en uiteindelijk Ferdinand
Magellaans reis om de wereld de proefondervindelijke bewijzen dat de
Aarde bolvormig was.
4-7 Middeleeuwse moslimwereld
De islamitische geleerden die de theorie van een ronde Aarde aanhingen,
gebruikten deze om de afstand en richting van enig punt op Aarde naar
Mekka te berekenen. Dit bepaalde de qibla, of de richting van het bidden
van de moslims. Moslimwiskundigen ontwikkelden de boldriehoeksmeting
die bij deze berekeningen werd gebruikt. Ibn Khaldun zegt in zijn beroemde
Muqaddimah duidelijk dat de wereld rond is.
Er is een vers in de Koran [79:30] dat wel vertaald wordt als “Hij schiep
de Aarde in de vorm van een ei”, wat suggereert dat men niet aannam dat
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de wereld plat was. De meeste vertalingen (“En daarna spreidde hij de
Aarde uit”) suggereren dat dit vers uitgelegd kan worden als steun voor
de platte Aarde-theorie.
4-8 Moderne tijden
Het idee dat mensen vóór de tijd van de ontdekkingsreizen geloofden dat de
Aarde plat was ontstond na de publicatie van Washington Irvings Leven en
Reizen van Christoffel Columbus in 1828. Dit geloof is nog wijdverspreid
en wordt zelfs in leerboeken overgenomen.
In de 19e eeuw gaf het romantische concept van een Europese “donkere
middeleeuwen” nog meer kracht aan het idee.
De wijdverspreide houtsnede van een man die zijn hoofd door het hemelfirmament van een platte Aarde steekt om in de ruimte te kijken, in
16e-eeuwse stijl, kan niet naar een eerdere bron worden teruggebracht
dan Camille Flammarions L’Atmosphère: Météorologie Populaire (Paris,
1888, p. 163). De houtsnede verlucht de stelling in de tekst dat een middeleeuwse missionaris vertelde dat “hij de horizon waar de Aarde en de
hemel bij elkaar komen bereikt had”, een anekdote die terug kan gaan op
Voltaire, maar niet op enige bekende middeleeuwse bron.
4-9 Transvaal perspectief
In 1898 kwam Joshua Slocum tijdens zijn reis om de wereld in Transvaal
terecht. Daar kreeg hij van drie boeren een pamflet waarin ze “bewijzen”
dat de Aarde plat is. President Kruger was ook deze mening toegedaan ;
“je bedoelt niet dat je rond de wereld bent gezeild; dat is onmogelijk!”
4-10 Hedendaags
Op het internet en sociale media circuleren verschillende teksten en filmpjes
die zouden moeten aantonen dat de aarde plat is.
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Hoofdstuk 5
5-1 Holle aarde
De holle aarde is een historisch concept dat stelt dat de planeet aarde volledig hol is of een aanzienlijke binnenruimte bevat. Met name de suggestie
van Edmond Halley aan het einde van de 17de eeuw werd dit idee voorzichtig weerlegd door Pierre Bouguer in 1740 en definitief door Charles
Hutton (1778).
In het begin van de 19e eeuw werd het nog wel eens verdedigd, met name
door John Cleves Symmes Jr. en Jeremiah N. Reynolds, maar tegen die
tijd maakte het deel uit van de populaire pseudowetenschap en was het
niet langer een wetenschappelijk haalbare hypothese.
Het concept van een holle aarde komt nog steeds terug in de folklore en als
uitgangspunt voor onderaardse fictie, en als een ondersoort van avonturenfictie (Reis naar het middelpunt van de aarde, Aan de kern van de aarde).
5-2 Hypothese
In de oudheid verscheen het concept van een ondergronds land in de aarde
in mythologie, folklore en legendes. Het idee van de onderaardse rijken
leek discutabel en raakte verweven met het concept van “plaatsen” van
oorsprong of het hiernamaals, zoals de Griekse onderwereld, de Noordse
Svartálfaheimr, de christelijke hel en de Joodse Sheol (met details die de
innerlijke aarde beschrijven in de Kabalistische literatuur, zoals de Zohar
en Hesed L’Avraham). Het idee van een onderaardse wereld wordt ook genoemd in het Tibetaanse boeddhistische geloof. Volgens een verhaal uit de
Tibetaanse boeddhistische traditie is er een oude stad genaamd Shamballa
die zich in de aarde bevindt.
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Volgens de oude Grieken waren er onder het oppervlak grotten die ingangen waren naar de onderwereld, waarvan sommige de grotten in Tainaron
in Lakonia, in Troezen in Argolis, in Ephya in Thesprotia, in Herakleia
in Pontos en in Ermioni waren. In de Thracische en Daciaanse legenden
wordt gezegd dat er grotten zijn die bezet zijn door een oude god genaamd
Zalmoxis. In de Mesopotamische religie is er een verhaal van een man
die, na een reis door de duisternis van een tunnel in de berg “Mashu”, een
ondergrondse tuin betrad.
Kapel, klokkentoren en boetebedden op Station Island. De klokkentoren
staat op een heuvel die de plaats is van een grot die, volgens verschillende
mythen, een ingang is naar een plaats van het vagevuur in de aarde. De
grot is gesloten sinds 25 oktober 1632.
In de Keltische mythologie is er een legende van een grot genaamd “Cruachan”, ook bekend als “Ierlands poort naar de hel”, een mythische en
oude grot waaruit volgens de legende vreemde wezens zouden opduiken
en gezien worden op het oppervlak van de aarde. Er zijn ook verhalen
van middeleeuwse ridders en heiligen die op pelgrimstocht gingen naar
een grot in Station Island, County Donegal in Ierland, waar ze reizen in
de aarde maakten naar een plaats van het vagevuur. In County Down,
Noord-Ierland, is er een mythe die zegt dat tunnels naar het land van de
onderaardse Tuatha Dé Danann leiden, een groep mensen die verondersteld
wordt het Druïdisme in Ierland te hebben geïntroduceerd en vervolgens
weer ondergronds te zijn gegaan.
In de Hindoeïstische mythologie wordt de onderwereld Patala genoemd. In
de Bengaalse versie van het Hindoeïstische epos Ramayana is beschreven
hoe Rama en Lakshmana werden meegenomen door de koning van de
onderwereld Ahiravan, de broer van de demonische koning Ravana. Later
werden ze gered door Hanuman. De Angami Naga stammen van India
beweren dat hun voorouders in de oudheid uit een ondergronds land in de
aarde tevoorschijn kwamen. De Taino uit Cuba geloven dat hun voorouders
in de oudheid zijn ontstaan uit twee grotten in een ondergrondse berg.
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Inwoners van de Trobriandeilanden geloven dat hun voorouders uit een
ondergronds land kwamen door een grottengat genaamd “Obukula”. Mexicaanse folklore vertelt ook over een grot in een berg vijf mijl ten zuiden
van Ojinaga, en dat Mexico bezeten is door duivelse wezens die van binnenuit de aarde kwamen.
In de middeleeuwen, een oude Duitse mythe beweerde dat sommige bergen
gelegen tussen Eisenach en Gin Duitsland een poort naar de binnenste
Aarde hebben. Een Russische legende zegt dat de Samoyeds, een oude
Siberische stam, naar een grotstad reisde om in de aarde te wonen. De
Italiaanse schrijver Dante beschrijft een holle aarde in zijn bekende 14e
eeuwse werk Inferno, waarin de val van Lucifer uit de hemel er voor zorgde
dat er een enorme trechter verscheen in een voorheen vaste en bolvormige
aarde, evenals een enorme berg ertegenover, het “Vagevuur”.
In de inheemse Amerikaanse mythologie wordt gezegd dat de voorouders
van het Mandan-volk in de oudheid uit een ondergronds land tevoorschijn
kwamen door een grot aan de noordkant van de Missouri-rivier. er is ook
een verhaal over een tunnel in het San Carlos Apache Indianenreservaat in
Arizona bij de Cedar Creek, die naar verluidt binnen in de aarde zou leiden
naar een land dat bewoond wordt door een mysterieuze stam. Het is ook
de overtuiging van de stammen van de Irokezen dat hun oude voorouders
uit een onderaardse wereld in de aarde tevoorschijn kwamen. De ouderen
van de Hopi geloven dat er een Sipapu ingang in de Grand Canyon bestaat
die naar de onderwereld leidt.
Braziliaanse Indianen, die langs de Parima rivier in Brazilië wonen, beweren
dat hun voorvaderen in de oudheid uit een ondergronds land tevoorschijn
kwamen en dat veel van hun voorouders nog steeds in de aarde zijn gebleven. Voorouders van de Inca’s zouden afkomstig zijn uit grotten die ten
oosten van Cuzco, Peru, liggen.
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5-3 17e en 18e eeuw
Edmond Halley’s hypothese.
Edmond Halley bracht in 1692 het idee naar voren dat de aarde bestond uit
een holle schelp van ongeveer 800 km (500 mi) dik, twee binnenste concentrische schelpen en een binnenste kern. Sferen scheiden deze schelpen
van elkaar en elke schelp heeft zijn eigen magnetische polen. De bollen
draaien met verschillende snelheden. Halley stelde dit schema voor om
abnormale kompasmetingen te verklaren. Hij zag de atmosfeer binnenin
als lichtgevend (en mogelijk bewoond) en speculeerde dat ontsnappend
gas de Aurora Borealis veroorzaakte.
De Camp en Ley hebben beweerd (in hun Lands Beyond) dat Leonhard
Euler ook een holle-aarde idee voorstelde, om zich te ontdoen van meerdere
schelpen en een inwendige zon van 1000 km over te brengen om licht te
geven aan geavanceerde beschavingen in de binnenste wereld, maar ze
geven geen referenties; inderdaad, Euler stelde geen holle aarde voor, maar
er is een lichtelijk verwant gedachte-experiment.
De Camp en Ley beweren ook dat Sir John Leslie het idee van Euler
uitbouwde en suggereerde dat er twee centrale zonnen waren, Pluto en
Proserpine (dit was niet gerelateerd aan de planeet Pluto, die een eeuw
later werd ontdekt en genoemd). Leslie stelde wel een holle aarde voor in
zijn 1829 Elementen van Natuurfilosofie (pp. 449-53), maar noemt de binnenste zonnen niet. Jules Verne verwijst naar de Pluto-Proserpijntheorie,
die hij toeschrijft aan “een Engelse kapitein”, in Jules Verne in Journey to
the Center of the Earth.
Le Clerc Milfort leidde in 1781 een reis met honderden Creek Indianen
naar een reeks grotten bij de Rode Rivier boven de kruising van de Mississippi Rivier. Volgens Milfort zouden de oorspronkelijke voorouders van
de Creek Indianen in de oudheid uit de grotten naar de oppervlakte van
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de aarde zijn gekomen. Milfort beweerde ook dat de grotten die ze zagen
“gemakkelijk 15.000 tot 20.000 families konden bevatten”.
5-4 19e eeuw
In 1818 suggereerde John Cleves Symmes, Jr. dat de aarde bestond uit een
holle schelp van ongeveer 1300 km dik, met openingen van ongeveer 2300
km aan beide polen, met 4 binnenste schelpen die elk aan de polen open
waren. Symmes werd de beroemdste van de vroege voorstanders van de
Holle Aarde en Hamilton, Ohio, heeft zelfs een monument voor hem en
zijn ideeën. Hij stelde voor om een expeditie naar de Noordpool te maken,
dankzij de inspanningen van een van zijn volgelingen, James McBride.
Jeremiah Reynolds gaf ook lezingen over de “Holle Aarde” en pleitte voor
een expeditie. Reynolds ging zelf op expeditie naar Antarctica, maar miste
zijn deelname aan de Grote V.S. Exploring Expedition van 1838-1842, ook
al was die onderneming een gevolg van zijn onrust.
Hoewel Symmes zelf nooit een boek over zijn ideeën heeft geschreven,
publiceerde een aantal auteurs werken over zijn ideeën. McBride schreef
Symmes’ Theory of Concentric Spheres in 1826. Reynolds blijkt een artikel
te hebben dat in 1827 als apart boekje verscheen: Remarks of Symmes’
Theory Which Appeared in the American Quarterly Review. In 1868 publiceerde een professor W.F. Lyons The Hollow Globe, die een Symmesachtige Hollow Earth-hypothese naar voren bracht, maar zelf Symmes
niet vermeldde. Symmes’ zoon Americus publiceerde vervolgens in 1878
The Symmes’ Theory of Concentric Spheres om het record recht te zetten.
William Fairfield Warren presenteerde in zijn boek Paradise Found-The
Cradle of the Human Race op de Noordpool (1885) zijn geloof dat de mensheid is ontstaan op een continent in het Noordpoolgebied dat Hyperborea
heet. Dit beïnvloedde sommige vroege voorstanders van de Holle Aarde.
Volgens Marshall Gardner kwamen zowel de Eskimo als de Mongoolse
bevolking uit het binnenland van de aarde via een ingang aan de Noordpool.
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5-5 20ste eeuw
NEQUA of The Problem of the Ages, voor het eerst geserialiseerd in een
krant gedrukt in Topeka, Kansas in 1900 en beschouwd als een vroege
feministische utopische roman, noemt John Cleves Symmes’ theorie als
een verklaring voor de holle Aarde waar ze naartoe varen.
Een vroege twintigste-eeuwse voorvechter van de holle aarde, William
Reed, schreef in 1906 Phantom of the Poles. Hij steunde het idee van een
holle aarde, maar zonder schelpen of binnenzon.
De spiritistische schrijfster Walburga, Lady Paget, was in haar boek Colloquies with an unseen friend (1907) een vroege schrijfster om de holle
aardse hypothese te noemen. Ze beweerde dat er steden bestaan onder een
woestijn, waar de mensen van Atlantis zich bewogen. Ze zei dat er in de
21e eeuw een ingang naar het onderaardse koninkrijk ontdekt zal worden.
Marshall Gardner schreef A Journey to the Earth’s Interior in 1913 en
publiceerde een uitgebreide editie in 1920. Hij plaatste een binnenzon in
de aarde en bouwde een werkend model van de holle aarde waarop hij
een patent had (U.S. Patent 1.096.102). Gardner noemde Reed niet, maar
bekritiseerde Symmes wel om zijn ideeën. Rond dezelfde tijd schreef
Vladimir Obruchev een roman met de titel Plutonia, waarin de holle aarde
een innerlijke zon bezat en bewoond werd door prehistorische soorten.
Het interieur was verbonden met het oppervlak door een opening in het
Noordpoolgebied.
De ontdekkingsreiziger Ferdynand Ossendowski schreef in 1922 een boek
met de titel Beasts, Men and Gods. Ossendowski zei dat hem verteld werd
over een ondergronds koninkrijk dat in de aarde bestaat. Het was bij boeddhisten bekend als Agharti.
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George Papasjvily claimde in zijn Anything Can Happen (1940) de ontdekking in de bergen van de Kaukasus van een grot met menselijke skeletten
“met hoofden zo groot als bushel manden” en een oude tunnel die naar het
centrum van de aarde leidde. Eén man kwam de tunnel binnen en keerde
nooit meer terug.
De romanschrijver Lobsang Rampa in zijn boek The Cave of the Ancients
zei dat er een ondergronds kamersysteem bestaat onder de Himalaya van
Tibet, gevuld met oude machines, archieven en schatten. Michael Grumley,
een cryptozooloog, heeft Bigfoot en andere hominide cryptiden verbonden
met oude ondergrondse tunnelsystemen.
Volgens de oude astronautenschrijver Peter Kolosimo werd een robot gezien
die een ondergrondse tunnel onder een klooster in Mongolië betrad. Kolosimo beweerde ook dat er in Azerbeidzjan een licht werd gezien vanuit de
ondergrond. Kolosimo en andere oude astronautenschrijvers zoals Robert
Charroux brachten deze activiteiten in verband met UFO’s. De activiteiten
van Kolosimo en andere oude astronautenschrijvers zoals Robert Charroux
werden in verband gebracht met UFO’s.
Een boek van een “Dr. Raymond Bernard” dat in 1964 verscheen, The
Hollow Earth, illustreert het idee van UFO’s die van binnenuit de aarde
komen, en voegt het idee toe dat de Ringnevel het bestaan van holle werelden bewijst, evenals speculaties over het lot van Atlantis en de oorsprong
van vliegende schotels. Een artikel van Martin Gardner onthulde dat Walter
Siegmeister het pseudoniem “Bernard” gebruikte, maar pas in 1989, na
de publicatie van Walter Kafton-Minkels Subterranean Worlds: 100.000
Years of Dragons, Dwarfs, the Dead, Lost Races & UFO’s from Inside
the Earth (100.000 jaar draken, dwergen, de Doden, de Verloren Races &
UFO’s van binnenuit de aarde), werd het volledige verhaal van Bernard/
Siegmeister bekend.
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Het sciencefictionpulpmagazine Amazing Stories promootte van 1945 tot
1949 zo’n idee als “het Shaver Mysterie”. De redacteur van het tijdschrift,
Ray Palmer, leidde een reeks verhalen van Richard Sharpe Shaver, die beweerde dat een superieur prehistorisch ras een honingraat van grotten in de
aarde had gebouwd, en dat hun ontaarde nakomelingen, bekend als “Dero”,
daar nog steeds wonen, gebruikmakend van de fantastische machines die
door de oude rassen werden achtergelaten om degenen onder ons die aan
de oppervlakte woonden te kwellen. Als een kenmerk van deze kwelling
beschreef Shaver “stemmen” die naar verluidt van geen enkele verklaarbare
bron afkomstig waren. Duizenden lezers schreven om te bevestigen dat
ook zij de duivelse stemmen van binnenuit de aarde hadden gehoord. De
schrijver David Hatcher Childress schreef Lost Continents and the Hollow
Earth (1998), waarin hij de verhalen van Palmer herdrukte en het idee van
de Hollow Earth verdedigde, gebaseerd op vermeende tunnelsystemen
onder Zuid-Amerika en Centraal-Azië.
Voorstanders van Hollow Earth hebben een aantal verschillende locaties
opgeëist voor de ingangen die in de aarde leiden. Behalve de Noord- en
Zuidpool zijn er ook ingangen op geciteerde locaties: Parijs in Frankrijk,
Staffordshire in Engeland, Montreal in Canada, Hangchow in China en
het Amazone regenwoud.
5-6 Holle holle aarde in een holle ruimte
Een voorbeeld van een holle, holle, holle aarde. Mensen leven op het binnenste, met het universum in het centrum.
In plaats van te zeggen dat mensen op het buitenoppervlak van een holle
planeet leven - soms een “convexe” holle aardse hypothese genoemd hebben sommigen beweerd dat mensen aan de binnenkant van een holle
bolvormige wereld leven, zodat ons universum zelf in het binnenste van die
wereld ligt. Dit wordt de “holle” holle aardse hypothese of skycentrisme
genoemd.
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Cyrus Teed, een arts uit de staat New York, stelde in 1869 zo’n holle aarde
voor en noemde zijn plan “Cellular Cosmogony”. Teed stichtte een groep
genaamd de Koreshan Eenheid van Koreshan, gebaseerd op deze notie, die
hij Koreshanity noemde. De belangrijkste kolonie overleeft als een bewaard
gebleven historische site van de staat Florida, in Estero, Florida, maar alle
volgelingen van Teed zijn nu gestorven. Teed’s volgelingen beweerden de
holte van de kromming van de aarde experimenteel te hebben geverifieerd
door middel van onderzoeken van de kustlijn van Florida, gebruikmakend
van “rectilineator”-apparatuur.
Verschillende twintigste-eeuwse Duitse schrijvers, waaronder Peter Bender,
Johannes Lang, Karl Neupert en Fritz Braut, publiceerden werken die de
Hollow Earth-hypothese, of Hohlweltlehre, bepleitten. Er is zelfs gemeld,
hoewel blijkbaar zonder historische documentatie, dat Adolf Hitler werd
beïnvloed door holle aardse ideeën en een expeditie stuurde in een mislukte
poging om de Britse vloot te bespioneren door infraroodcamera’s naar de
hemel te richten.
De Egyptische wiskundige Mostafa Abdelkader schreef verschillende
wetenschappelijke artikelen waarin hij een gedetailleerde cartografie van
het Concave Aarde model uitwerkte.
In een hoofdstuk van zijn boek On the Wild Side (1992) bespreekt Martin
Gardner het Hollow Earth model van Abdelkader. Volgens Gardner stelt
deze hypothese dat lichtstralen zich in cirkelvormige paden voortplanten en
langzaam het centrum van de bolvormige, met sterren gevulde grot naderen. Geen energie kan het centrum van de grot bereiken, wat overeenkomt
met geen enkel punt op een eindige afstand van de aarde in de algemeen
aanvaarde wetenschappelijke kosmologie. Een boor, zegt Gardner, zou
verlengen aangezien het weg van de spelonk reisde en uiteindelijk door het
“punt bij oneindigheid” dat met het centrum van de Aarde in de algemeen
aanvaarde wetenschappelijke kosmologie overeenstemt. Vermoedelijk kan
geen enkel experiment onderscheid maken tussen de twee kosmologieën.
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Gardner merkt op dat “de meeste wiskundigen geloven dat een binnenstebuiten universum, met goed aangepaste natuurkundige wetten, empirisch
onweerlegbaar is”. Gardner verwerpt de holle aardse hypothese op basis
van Occam’s scheermes.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zogenaamd verifieerbare hypothese van een “holle aarde met holle ruimte” en een gedachteexperiment dat een coördinatentransformatie definieert die ervoor zorgt
dat het binnenste van de aarde “buiten” wordt en het buitenste “binnen”.
(Bijvoorbeeld, in sferische coördinaten, laat straal r naar R2/r gaan, waarbij R de straal van de aarde is). De transformatie brengt overeenkomstige
veranderingen in de vormen van natuurkundige wetten met zich mee. Dit
is geen hypothese, maar een illustratie van het feit dat elke beschrijving
van de fysische wereld op meer dan één manier op dezelfde manier kan
worden uitgedrukt.
5-7 Tegengesteld bewijs
Seismisch
Het beeld van de structuur van de aarde dat is ontstaan door de studie van
seismische golven is heel anders dan de hypothese van de holle aarde. De
tijd die seismische golven nodig hebben om zich door en rond de aarde
te verplaatsen is direct in tegenspraak met een holle bol. Het bewijs geeft
aan dat de aarde gevuld is met vast gesteente (mantel en korst), vloeibare
nikkel-ijzerlegering (buitenste kern) en vast nikkel-ijzer (binnenste kern).
Zwaartekracht
Hoofdartikelen: Schiehallion experiment en Cavendish experiment en
Cavendish experiment
Een andere reeks wetenschappelijke argumenten tegen een holle aarde
of een andere holle planeet is afkomstig van de zwaartekracht. Massieve
objecten hebben de neiging om gravitair samen te klonteren, waardoor er
niet-holle bolvormige objecten zoals sterren en planeten ontstaan. De vaste
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bol is de beste manier om de gravitatiepotentiaal energie van een fysiek
voorwerp tot een minimum te beperken; holte is ongunstig in energetische
zin. Bovendien is gewone materie niet sterk genoeg om een holle vorm
van planetaire grootte te ondersteunen tegen de zwaartekracht in; een holle
schelp ter grootte van een planeet met de bekende, waargenomen dikte van
de aardkorst zou niet in staat zijn om met zijn eigen massa een hydrostatisch
evenwicht te bereiken en zou instorten.
Gebaseerd op de grootte van de Aarde en de zwaartekracht op haar oppervlak, is de gemiddelde dichtheid van de planeet Aarde 5,515 g/cm3,
en de typische dichtheden van oppervlaktegesteenten zijn slechts de helft
daarvan (ongeveer 2,75 g/cm3). Als een significant deel van de aarde hol
zou zijn, zou de gemiddelde dichtheid veel lager zijn dan die van het oppervlaktegesteente. De enige manier voor de Aarde om de zwaartekracht te
hebben die ze wel heeft is dat veel dichter materiaal een groot deel van het
binnenste van de aarde uitmaakt. Nikkel-ijzerlegering onder de omstandigheden die in een niet-holle aarde worden verwacht, zou dichtheden hebben
die variëren van ongeveer 10 tot 13 g/cm3, wat de gemiddelde dichtheid
van de aarde op zijn waargenomen waarde brengt.
Directe waarneming
Het boren van gaten levert geen direct bewijs tegen de hypothese. Het
diepste gat dat tot nu toe is geboord is de Kola Superdeep Borehole, met
een echte verticale boordiepte van meer dan 12 kilometer (7,5 mijl). De
afstand tot het centrum van de aarde is echter bijna 4.000 mijl (6.400 kilometer). Oliebronnen met langere diepten zijn geen verticale putten; de
totale genoemde diepten zijn gemeten diepte (MD) of gelijkwaardig, de
zogenaamde ‘long long hole depth’ (AHD) omdat deze putten naar horizontaal zijn afgeweken. Hun werkelijke verticale diepte (TVD) is meestal
minder dan 4 kilometer (2,5 mijl).
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5-8 In fictie
Hoofdartikel: Ondergrondse fictie
Het idee van een holle aarde is een gemeenschappelijk element van fictie,
al in de roman Nicolai Klimii iter iter ondergronds van Ludvig Holberg
uit 1741 (Niels Klim’s Underground Travels), waarin Nicolai Klim tijdens
het sprookjesachtige spelonken door een grot valt en enkele jaren op een
kleinere wereldbol leeft, zowel binnen als binnenin de buitenste schil.
Andere opmerkelijke voorbeelden zijn Giacomo Casanova’s Icosaméron
uit 1788, een 5-delig, 1800 pagina’s tellend verhaal van een broer en zus
die in de aarde vallen en de ondergrondse utopie van de Mégamicres ontdekken, een ras van veelkleurige, tweeslachtige dwergen; Symzonia: Een
ontdekkingsreis van een “Kapitein Adam Seaborn” (1820) die de ideeën
van John Cleves Symmes, Jr.Edgar Allan Poe’s roman The Narrative of
Arthur Gordon Pym of Nantucket uit 1838; Jules Verne’s Jules Verne’s
Journey to the Center of the Earth uit 1864, die een prehistorische onderaardse wereld beschreef; en George Sand’s roman Laura, Voyage dans le
Cristal uit 1864, waarin ongeziene en reuzenkristallen te vinden waren in
het binnenland van de aarde.
In William Henry Hudsons romance A Crystal Age uit 1887 valt de
hoofdpersoon van een heuvel af in een utopisch, ongeslachtelijk, pastoraal
paradijs; sinds hij in deze wereld valt, wordt het soms geklasseerd als een
holle aardverhaal, hoewel de held zelf denkt dat hij duizenden jaren vooruit
in de tijd is gereisd.
Het idee werd gebruikt door Edgar Rice Burroughs, de schepper van Tarzan,
in de zeven-novele “Pellucidar” serie, te beginnen met At the Earth’s Core
(1914). Met behulp van een mechanische boor, genaamd de ijzeren mol,
ontdekken zijn helden David Innes en professor Abner Perry een prehistorische wereld, genaamd Pellucidar, 500 mijl onder de oppervlakte, die
wordt verlicht door een binnenste zon. daar vinden de twee prehistorische
101

mensen, dinosaurussen, prehistorische wezens en de Mahar (Pellucidar),
die dinosaurussen ontwikkelden, de serie liep voor een paar boeken, eindigend met Tarzan bij de kern van de aarde. De roman Plutonia van Vladimir
Obruchev uit 1915 gebruikt het concept van de holle aarde om de lezer
mee te nemen door verschillende geologische tijdperken.
In de afgelopen decennia is het idee uitgegroeid tot een hoofdbestanddeel
van de science fiction- en avonturengenres, die in druk verschijnen; in
film, met name als uitgangspunt voor de wezens in Kong: Skull Island; in
televisieprogramma’s zoals Sanctuary, waar Hollow Earth de kern vormde
van de verhaalbogen van het derde en vierde seizoen; in strips; in rollenspellen, zoals de Hollow World Campaign Set voor Dungeons & Dragons; in
videogames zoals Gears of War, waar mensen leven op een aardse planeet
met een overwegend holle binnenruimte; en in veel geanimeerde werken,
zoals Torin’s Passage, waar de held moet reizen naar het “land onder” om
zijn familie te redden.
5-9 In de populaire kunst
In DC Comics, Mike Grell, creëerde Skartaris een gelijkaardig concept,
met Kolonel Travis Morgan.this wereld is deel Pellucidarr en de Hyborean
Leeftijd.the feature Warlord (DC Comics) zoals over de veteraan SR-71
van de Oorlog van Vietnam proefTravis Morgan die door een gat in de
Aarde wordt overgegaan.
5-10 De wetenschap die meer twijfels voortbrengt dan
oplossingen tentoonstelt
Het is duidelijk dat de wetenschap in het verleden er alles aan doet om
zaken te ontkennen. Het gaat er om, om duidelijk mensen dom en onwetend
te houden. Waarom was ook voor mij een raadsel en dacht dit te vinden
in de vele geloven en oude geschriften. Pas sinds kort werd het laatste
puzzelstukje duidelijk en daar hebben zowel de platte aarde als de holle
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aarde aan bijgedragen. Lang kon ik de verhalen rond een platte aarde niet
verklaren totdat ik via die platte aarde terecht kwam in de geschriften en
verklaringen van de holle aarde. Toen pas begonnen de vragen rond ons
bestaan beantwoord te worden en werd duidelijk wat de rol van de miljarden
mensen op aarde spelen.
Lang is er mysterieus gedaan over buitenaardse wezens maar zijn het wel
buitenaardse wezens? Hoe zie je buitenaards en wat maken de vele onverklaarbare zaken ons werkelijk op attent? Hoe buitenaards is buitenaards?
Laten we nog even buitenaards uitdiepen via de huidige wetenschap

Hoofdstuk 6
6-1 Buitenaards leven
Buitenaards leven is leven waarvan de oorsprong buiten de Aarde ligt. Er
is ook wel sprake van buitenaardse wezens, ruimtewezens of aliens (via
het Engels van het Latijnse alienus, oorspronkelijk “van iemand anders”,
later met de betekenis “uitheems” of “vreemd”). Het is het studieobject
van de astrobiologie, maar het bestaan ervan blijft speculatief, aangezien
er tot nu toe geen enkel algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs voor
werd gevonden.
6-2 Kans op buitenaards leven
Over de mogelijkheid van buitenaards leven lopen de meningen sterk uiteen. Sommige astronomen schatten de kans vrij hoog in. Deze kans hangt
samen met het vermoedelijke aantal planeten in het heelal. Het aantal
sterrenstelsels loopt in de miljarden en elk sterrenstelsel bestaat zelf uit
miljarden sterren. Inmiddels is aangetoond dat de meeste sterren een of
meer planeten hebben (zie exoplaneet). Het is daarom aannemelijk dat het
103

aantal planeten een veelvoud van het aantal sterren is en in de biljoenen
loopt. Afhankelijk van de vraag wat de juiste omstandigheden zijn om
leven mogelijk te maken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van water, zal
het aantal planeten met leven variëren van één, de Aarde zelf, tot mogelijk honderden miljoenen. De factoren die leiden tot een ruwe schatting
van het aantal planeten met (intelligent) leven, zijn bijeengebracht in de
vergelijking van Drake. Uitgaande van deze vergelijking zou het heelal
vol leven moeten zijn.
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt er min of meer gericht gezocht
naar buitenaards leven, met interplanetaire sondes naar diverse planeten en
manen in het zonnestelsel, en met radiotelescopen naar eventuele radiosignalen van intelligente wezens in andere planetenstelsels. Maar tot op heden
is er, ondanks deze inspanningen, nog nooit een hard bewijs gevonden
van buitenaards leven. Inmiddels heeft daarom de mening postgevat dat
buitenaards leven – zo het bestaat – in onze Melkweg niet echt welig tiert
en bijzonder lastig is te vinden. Als er al leven is, zal dit aannemelijkerwijs
veelal bestaan uit micro-organismen of uit planten en laagontwikkelde
dieren; intelligent leven is allicht nog veel zeldzamer. Die mening is mede
gebaseerd op de Fermiparadox, die stelt dat als er volgens de theoretische
aannames zoals samengevat in de vergelijking van Drake zoveel leven in
het heelal is te vinden, het vreemd is dat wij daar dan niets van merken.
De berekening van de kansen op leven buiten onze planeet is afhankelijk van
de gemaakte aannames over een aantal a priori voorwaarden. Deze dienen
echter aangepast te worden als er een levensvorm wordt aangetroffen die
de heersende opvatting over leven weerlegt. Zo stelde de NASA in 2010
naar aanleiding van de geclaimde ontdekking van een arseenetende bacterie
(Halomonadaceae) in het Californische zoutmeer Mono Lake dat dit de
inschatting van de mogelijkheid tot buitenaards leven totaal veranderde en
dat de ontdekking grote gevolgen zou hebben voor de astrobiologie. In het
DNA van het organisme zou arseen het tot dan toe voor het leven onmisbaar
geachte fosfor vervangen. Het inzicht dat organismen in staat zijn om een
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van de zes noodzakelijke elementen in hun DNA te vervangen door een
ander, vergroot de kans op buitenaards leven aanzienlijk. De Amsterdamse
hoogleraar Aquatische Microbiologie Jef Huisman was echter niet overtuigd. Volgens hem waren de kweekjes in het laboratorium waarschijnlijk
vervuild met fosfaat. Uit verder onderzoek bleek dat de bacterie weliswaar
arseen tolereert, maar een sterke voorkeur heeft voor fosfor.
6-3 Zoektocht naar buitenaards leven
Op dit moment wordt op twee manieren naar buitenaards leven gezocht,
namelijk binnen en buiten het zonnestelsel. Binnen het zonnestelsel speuren
ruimtesondes naar plaatsen die voor leven geschikt kunnen zijn (de planeet
Mars, de manen Titan en Enceladus bij Saturnus en de maan Europa bij
Jupiter). Het gebied buiten het zonnestelsel wordt afgezocht met radiotelescopen voor het detecteren van radiogolven, waarin mogelijk signalen
verborgen kunnen zijn die wijzen op een intelligente bron. SETI is een
project dat opgezet is om hier specifiek naar te zoeken.
Er zijn signalen ontvangen, waarvan men in eerste instantie dacht dat deze
van intelligente buitenaardse origine waren wegens de zeer precieze timing.
Later bleek dat deze signalen afkomstig waren van pulsars, een natuurlijk
fenomeen. Het in 1977 ontdekte Wow!-signaal werd nooit verklaard en
nooit opnieuw gedetecteerd.
Andersom maken wij ons ook, bedoeld of onbedoeld, vindbaar voor intelligent buitenaards leven. De radiogolven die vanaf het einde van de 19e
eeuw tot heden worden uitgezonden, hebben al veel andere sterren bereikt,
die misschien ook bewoonbare planeten hebben. Ook zijn er radio-uitzendingen geweest speciaal met als doel ons kenbaar te maken aan eventueel
intelligent buitenaards leven.
Aangezien tot op heden in het zonnestelsel geen buitenaards leven werd
aangetoond, zal dit waarschijnlijk alleen buiten het zonnestelsel kunnen
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worden gevonden. Dit zal alleen door middel van radiotelescopen en ruimtekijkers in een baan om de Aarde kunnen gebeuren, omdat de gigantische
afstanden tussen de sterren (gerekend in lichtjaren) een reis naar een andere
ster binnen een redelijke tijdspanne onmogelijk maken. Waren wij in staat
met de lichtsnelheid te reizen, dan zou een expeditie naar de dichtstbijzijnde
ster, Proxima Centauri, die op een afstand van 4,3 lichtjaar staat, ongeveer
4,3 jaar duren. Willen wij bij deze ster proberen te komen met de huidige
rakettechnologie met chemische aandrijving, dan zal een ruimtesonde met
een snelheid van bijvoorbeeld 20 km/s er 63.000 jaar over doen.
6-4 Radioboodschap
Wanneer een planeet of een groep planeten een (theoretische) kans maakt
op intelligent leven, kan men vanaf de Aarde een radioboodschap sturen,
die over vele jaren op de betreffende planeet of planeten zal aankomen.
Als de radioboodschap wordt opgevangen en begrepen, weten de buitenaardse wezens dat er ook op de Aarde leven is en kunnen ze misschien
iets terugzenden. Deze vorm van communicatie is echter problematisch:
Gelijk ontwikkelingsniveau: de kans dat buitenaardse wezens zich qua
intelligentie en technologie op hetzelfde niveau bevinden als wij, is heel
klein. Het is überhaupt nog maar de vraag of intelligent leven op een andere planeet zich op een vergelijkbare manier ontwikkelt als op Aarde en
gebruikmaakt van technologie (zoals wij die kennen).
Lager ontwikkelingsniveau: de buitenaardse wezens kunnen minder ver
ontwikkeld zijn, zodat zij onze radioboodschap wellicht niet als zodanig
herkennen. Immers, het leven op Aarde bestaat zo’n 3,5 miljard jaar, maar
het gebruik van radiogolven voor het verzenden van boodschappen is pas
sinds het einde van de 19e eeuw mogelijk.
Hoger ontwikkelingsniveau: als er buitenaardse beschavingen zijn die daarentegen verder ontwikkeld zijn, gebruiken ze misschien geen radio meer
en zijn ze misschien ook niet langer geïnteresseerd in intelligent leven dat
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zich nog van zo’n – in hun ogen – primitief communicatiemiddel bedient.
Mochten deze verder ontwikkelde wezens wel in ons geïnteresseerd zijn,
dan zullen zij met hun geavanceerdere technologieën ons waarschijnlijk
veel eerder bereiken dan wij hen.
6-5 Bewoonbare zone
Bij de zoektocht naar buitenaards leven gaat men ervan uit dat veel plaatsen
niet geschikt zijn voor levensvormen als die op Aarde. Om geschikt te zijn,
moet een planeet zich in een bewoonbare zone bevinden. In de astronomie
is een bewoonbare zone (Habitable Zone, HZ) een gebied in de ruimte waar
de omstandigheden ongeveer overeenkomen met die van de ruimte waarin
de Aarde en Mars zich bevinden.
Er zijn twee voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een gebied
mogelijk leven kan voortbrengen. Enerzijds spreken astronomen over
de Circumstellar Habitable Zone (CHZ) en anderzijds over de Galactic
Habitable Zone (GHZ). De Habitable Zone (HZ) wordt ook aangeduid
als leefzone, Green Belt, of de Goldilocks zone (omdat het niet te koud
of te warm is, maar precies goed; de benaming verwijst naar het sprookje
Goudlokje en de drie beren). In het zonnestelsel strekt die bewoonbare
zone zich uit van 0,95 tot 1,37 astronomische eenheden (AE) van de Zon.
6-6 Circumstellar Habitable Zone (CHZ)
De locatie van een theoretische bewoonbare zone hangt af van de massa
van een ster. Voor zwaardere sterren is de bewoonbare zone verder van de
ster, voor lichtere sterren is de bewoonbare zone dichter tegen de ster. In
het zonnestelsel is alleen leven mogelijk op de Aarde, en niet op Mars of
Venus: deze laatste twee vallen (net) buiten de bewoonbare zone.
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6-7 Galactic Habitable Zone (GHZ)
Ook de plaats van een planetenstelsel binnen een sterrenstelsel moet aan
bepaalde voorwaarden voldoen om de kans op het ontstaan van leven zo
groot mogelijk te maken. Enerzijds moet een planetenstelsel zich voldoende
dicht bij het galactisch centrum bevinden opdat er voldoende zware elementen aanwezig zijn om rotsachtige planeten te kunnen vormen, en complexe
moleculen die theoretisch gezien tot abiogenese zouden kunnen leiden.
Anderzijds moet een planetenstelsel zich ver genoeg van het galactisch
centrum bevinden om inslagen van kometen en planetoïden te vermijden,
evenals ontmoetingen met passerende sterren en stralingsuitbarstingen van
supernova’s en zwarte gaten in het midden van een sterrenstelsel.
6-8 Leefbare planeten
De meeste van de tot nu toe ontdekte planeten buiten het zonnestelsel
werden als onleefbaar beschouwd, omdat ze te klein of juist te groot zijn,
of omdat ze te ver van hun zon staan (waardoor het er onleefbaar koud is)
of juist te dichtbij (waardoor het er onleefbaar heet is). Toch zijn ook al in
andere planetenstelsels leefbare planeten gevonden. Zo heeft het planetenstelsel Gliese 581 zes planeten en de laatst ontdekte, Gliese 581 c, is niet
alleen perfect van omvang maar staat ook precies op de goede afstand tot
zijn zon, waardoor onze Aardse omstandigheden dicht worden benaderd.
Gliese 581 c is iets groter dan onze Aarde en drie keer zo zwaar. Het wordt
bovendien als aannemelijk gezien dat er vloeibaar water is op Gliese 581 c.
6-9 Tot zover de wetenschap
Ik was nog van plan zaken als ufo’s en vele andere verschijnselen hier te
zetten maar ik denk dat we de wetenschap genoeg aan het woord hebben
gelaten.

108

Verborgen geheim

Er gaan in het komend deel van dit boek vele bewijzen openbaar gemaakt
worden die de laatste jaren vrijgegeven zijn via vele documenten. Zaken
kan je lang ontkennen maar door de moderne wetenschap en de papieren
die tevoorschijn komen zonder dat ze van hogerhand afgenomen worden,
nemen steeds meer toe. Veel wordt nu eerst openbaar gemaakt voordat er
iemand maar weet van heeft.
Het heeft daarom geen zin om hier verder via een achterhaalde wetenschap
nog aandacht aan te besteden. Wel moet in deze pagina’s nu wel duidelijk
zijn geworden dat men er alles aan doet om zaken te verzwijgen. Dat er
meer gaande is, is duidelijk en gaan we nu lezen in het nieuwe hoofdstuk
met verklaringen, getuigen van vreemde zaken.
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Deel 2
Hoofdstuk 7
Een andere kijk op onze wereld
Aantekening:
Voordat ik verder ga wil ik alle mensen, organisaties en alle websites waar
ik informatie gevonden heb bedanken voor deze informatie en gedachtegangen in deze materie. Achter in het boek heb ik, zover mogelijk, alle
namen en websites gepubliceerd die bijgedragen hebben aan dit geheel.
Verder verklaar ik hierbij dat dit boek NIET geschreven is voor commerciële doeleinden en heb er zelf geen royalty’s op staan. De gedachtegang
is dat ik zoveel mogelijk informatie bij elkaar wil hebben om een bepaalde
theorie voor te leggen aan het publiek.
Vanaf mijn toetsenbord iedereen hartelijke dank.
John H Baselmans-Oracle
Ik wil eerst teksten aanhalen die via internet op mijn pad kwamen en waarbij
diverse foto’s getoond werden met korte verklaringen. Hoe verder dat men
gaat wroeten hoe meer komt er naar boven.
7-1 Documenten en kaarten
Keizerlijke Duitse kaarten van de Holle Aarde
Kaarten voor de passage van de diepten van de zeeën.
Alleen te gebruiken tijdens manoeuvres!
Instructies voor het passeren van ruimtes en gangen voor de reis naar
Agartha.

110

Verborgen geheim

Deze kaart toont ons het belangrijkste continent van dit halfrond, genaamd
Asgard. Op het continent Asgard is een stad afgebeeld: de stad van de Asen.
We zien de kolonie Nieuw Zwaben (Neu Schwabenland) met de hoofdstad
Nieuw Berlijn. Op de kleine hakenkruizen is een onderzeese basis van de
Duitse keizerlijke marine afgebeeld. De belangrijkste oceaan in dit halfrond
wordt de Valkarian Ocean genoemd.
Video van een Russische journalist die het materiaal inspecteert: Russische
journalist inspecteert de kaarten (Russisch met Duitse ondertiteling).
https://youtu.be/QgNV_qRGGHZI
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Rechts een gedigitaliseerde versie van deze kaart

Deze kaart toont ons het belangrijkste continent van dit halfrond, Liberia
genaamd. De belangrijkste oceaan hier is ook weer de Valkarian Ocean. Op
het onderste deel van de kaart is de stad Shambala afgebeeld. De Tibetaanse
monniken geloven dat de stad Shambala niet aan onze oppervlakte ligt,
maar aan de binnenkant van de aarde. Deze kaart van de Binnenste Aarde
toont ons de huidige positie van Shambala, wat het werkelijke bestaan van
deze mythische plek bevestigt.

Rechts een gedigitaliseerde versie van deze kaart
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Dit is een close-up van het document met het NS Zegel en advies over
hoe we ermee kunnen werken. Er staat in het rood:

Nach Rückkehr vom Einsatz in der Geheimabteilung abgeben!
BEI GEFAHR ALS ERSTES VERNICHTEN!
Vertaald:
Na terugkomst van de opdracht, geef je de opdracht in bij de geheime
afdeling!
IN GEVAL VAN GEVAAR EERST VERNIETIGEN!
Naast de keizerlijke Duitse adelaar staat er in het Duits:
Bestätigt durch das Kommando der U-Bootflotte der Kriegsmarine des
Deutschen Reiches.
Vertaald:
Bevestigd door het commando van de U-boot vloot van de keizerlijke
marine van het Duitse Rijk.
Onder de handtekening, de datum en het vakje staat:
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Gedruckt für die Kriegsmarine in einer Auflage von 1300 Exemplaren im
Sonderlabor von KZ Dachau. Januar 1944.
Vertaald:
Gedrukt voor de militaire marine in een oplage van 1300 exemplaren in
het speciale laboratorium van het KZ Dachau. Januari 1944.
Dit betekent dat de keizerlijke Duitse marine al in januari 1944 een basis in
de Binnenste Aarde had! Nieuw Berlijn was toen al gesticht. In een ander
deel van het document staat echter dat zij nieuwe mannen en vrouwen
nodig hebben om zich in de Binnenste Aarde te vestigen om zich in deze
nieuwe gebieden uit te breiden.

Dit is een afbeelding van een onderwaterdoorgang naar Agharta.

Vertaling (tekst linksboven op de kaart hieronder)
... Ik beveel aan, binnen de komende 6 maanden met de bevoegdheden van
de extra gevormde commissie om in de Wehrmacht, Luchtmacht, Keizerlijke Marine en in de eenheden van de SS een zorgvuldige en verborgen
selectie van vrijwilligers te rekruteren voor de ontwikkeling van de nieuwe
gebieden van het Duitse Reich in Nieuw Zwaben.
Leider, M. Bormann
De Fuehrer en Reichskanselier, de hoogste commandant van de strijdkrachten.
114

Verborgen geheim

Dit deel van de keizerlijke Duitse kaart van de holle aarde geeft een tien
stappenplan om met een onderzeeër de binnenwereld van Agharta te bereiken. De Duitse U Laarzen van het Type XI tot XIII waren voor die tijd
zeer geavanceerd. De keizerlijke Duitsers van het Derde Rijk waren vrij
in hun gedachten en geesten. Het waren geen geestelijke slaven zoals de
miljarden mensen die vandaag de dag op deze planeet leven. Wanneer de
geesten vrij zijn, wordt creatief werk de norm. Dat is de reden waarom
de Vrije Duitse Burgers van het Derde Rijk deze ongelooflijke ambachten
zoals de Haunebu I, II, III, Vril I, 2 en Andromeda Devices creëerden en
ontwikkelden. Toch geeft dit deel van het document ons echte coördinaten
over de wereld en de exacte plaats waar we kunnen duiken om deze gang
naar de binnenste aarde van Agharta te vinden. In het document staat ook
dat pakket nr. 3 eerst geopend moet worden bij aankomst in Agharta.

Vertaald:
DUIK OP HET PUNT MET DE COÖRDINATEN: EXACTE KRUISING:
68° ZUIDERBREEDTE EN 1° OOSTERLENGTE, OP EEN DIEPTE
VAN 400 METER.
De instructies moeten strikt worden opgevolgd!
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- 1. Duiken. Vanaf het punt van het duiken met halve aandrijving, een helling
aan stuurboord van 10° met een hellingshoek van 5° voor de boegbelasting.
Afstand 188 nm (nautische mijlen). De toegestane diepte van 500 meter.
(tijdens het varen in de gang is de druk op de romp van het schip tijdens
het manoeuvreren marginaal.)
- 2. Boven water komen. Voorschakelapparaat met een sterafwerking, komt
uit in een hoek van 23° met een bakboordschuine stand van 22°. 190 meter
naar boven. Afstand 75,5 nm.
- 3. Moeilijke manoeuvre! Boven water komen. Voorschakelapparaat met
een achtersteven, een uitwijkende hellingshoek van 41° Vaar rechtdoor. 110
meter naar boven, afstand 21,5 nm. Daarna een schuine positie aan stuurboord van 8° tot je aan het oppervlak van de grot uitkomt. Afstand 81 nm.
- 4. Vaar op het oppervlak van de grot met een schuine stuurboordpositie
van 8°. Afstand 286 nm.
- 5., 6. Moeilijke manoeuvre! Duiken. Met een boegbelasting, hellingshoek
van 45°. Tot een diepte van 240 meter, afstand 60 nm. Daarna met een
bakboord schuine positie van 20°, waarbij het duiken tot 310 meter wordt
voortgezet tot de rit in de gang. Na het merkteken van 310 meter moet het
duiken worden voortgezet met een bakboord laadvermogen. Duikhoek van
7° tot 360 meter. Afstand 70 nm. Verdere schuine stuurboordpositie van
31° tot een diepte van 380 meter.
- 7. Duiken. Buglastigkeit, Emergentiehoek van 22°. 199 Meter naar boven
met een bakboordschuine stand van 26°. Afstand 43 nm.
- 8. Boven water komen. Sterrenafwerking. Opkomende hoek van 45°, altijd
rechtdoor, totdat u in Agharta het oppervlak doorbreekt. Afstand 70 nm.
- 9. Vaar naar Agharta. Volle kracht vooruit. Kijk recht vooruit, totdat het
nieuwe licht uitgaat. Veranderen van de magneetpolen. De bewegingen van
de kompasnaalden en andere meters moeten worden genegeerd.
(Verdere instructies zijn in Paket nr. 3. Alleen openen bij aankomst in
Agharta!).
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Google Kaart Coördinaten van 68° Zuider Breedtegraad en 1°
Oosterlengtegraad

Duitse tekst:
ABTAUCHEN AM PUNKT MIT DEM KOORDINATEN: EXAKTER
SCHNITTPUNKT: 68° SÜDLICHER BREITE UND 1°ÖSTLICHER
LÄNGE, AUF EINER TIEFE VON 400 METERN.
Der Anweisung ist strikt zu folgen!
1. Abtauchen. Vom Punkt des Abtauchens mit halber Fahrt, einer Steuerbord-Schräglage von 10° mit einer Buglastigkeit Neigungswinkel 5°.
Entfernung 188 sm. Vorgegebene Tiefe 500 Meter (Aufgrund des fahrens
im Korridor ist der Druck auf den Schiffskörper beim Manövrieren ein
unwesentlicher.)
2. Auftauchen. Ballast mit einer Hecktrimmung, Auftauchwinkel 23° mit
einer Backbord-Schräglage von 22°. 190 Meter nach oben. Entfernung
75,5 sm.
3. Schwieriges Manöver! Auftauchen. Ballast mit einer Hecktrimmung,
Auftauchwinkel 41°. Fahrt – geradeaus. 110 Meter nach oben, Entfernung
21,5 sm. Danach steuerbord-Schräglage von 8° bis zum Auftauchen an die
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Oberfläche in der Grotte. Entfernung 81 sm.
4. Fahrt an der Oberfläche innerhalb der Grotte mit einer SteuerbordSchräglage von 8°. Entfernung 286 sm.
5., 6 Schwieriges Manöver! Abtauchen. Mit einer Buglastigkeit, Neigungswinkel 45°. Bis auf einer Tiefe von 240 Metern, Entfernung 60 sm.
Danach mit einer Backbord-Schräglage von 20°, wobei das Abtauchen bis
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auf 310 Meter bis zur Hinfahrt in den Korridor fortgesetzt wird. Nach der
Marke 310 Meter ist das Abtauchen mit einer Buglastigkeit fortzusetzen.
Abtauchwinkel 7° bis auf 360 Meter. Entfernung 70 sm. Weiter SteuerbordSchräglage van 31° bis auf einer Tiefe von 380 Metern.
7. Abtauchen. Buglastigkeit, Auftauchwinkel 22°. 100 Meter nach oben
mit einer Backbord-Schräglage von 26°. Entfernung 43 sm.
8. Auftauchen. Hecktrimmung. Auftauchwinkel 45°, immer geradeaus,
bis zum Auftauchen an die Oberfläche von Agartha. Entfernung 70 sm.
9. Fahrt nach Agartha. Volle Fahrt. Sehet geradeaus, bis das neue Licht
ausgemacht wird. Änderung der Magnetpole. Die Bewegungen der Kompas
nadeln und Meßgeräte sind zu vernachlässigen!
(Weitere Andweisungen im Paket Nr. 3. Erst bei Eintreffen in Agartha
öffnen!)
Brief van Karl Unger, bemanningslid van U-Boot U-209.
Dit is een brief van een Duitse U-bemanningslid van U-209. Hij zegt in de
brief dat U-209 onder leiding van Heinrich Brodda de binnenste aarde van
Agharta heeft bereikt en dat ze niet meer terug zouden komen.
Nederlandse vertaling van de brief van Karl Unger
20 april 1947
Lieve oude kameraad,
Dit bericht zal u verrassen. De U Boat 209 heeft het gehaald, de aarde is
HOL! Dr. Haushofer en Hess hadden gelijk. De hele bemanning doet het
goed, maar ze kunnen niet terugkomen. Wij zijn geen gevangenen. Ik ben
er zeker van, dat dit bericht je zal bereiken, het is het laatste contact met
de U 209. We zullen elkaar weer ontmoeten, kameraad. Ik maak me zorgen
over de mensen die aan de oppervlakte van de aarde moeten leven sinds
de leider weg is.
God zegene altijd ons Duitsland.
Met hartelijke groeten,
Karl Unger
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German Text of Letter from Karl Unger, Crew member of U Boat U 209
commanded by Heinrich Brodda. (Source: U-209 Hollow Earth Blog)
20. April 1947
Lieber alter Kamerad,
Diese Nachricht wird eine Überraschung für dich sein. Das U-Boot 209
hat es geschafft die Erde ist HOHL!. Dr. Haushofer und Hess hatten recht.
Der gesamten Mannschaft geht es gut, aber sie kann nicht zurückkehren.
Wir sind keine Gefangenen. Ich bin sicher, dass diese Nachricht dich erreichen wird, es ist die letzte Verbindung mit der U 209. Wir werden uns
wieder begegnen Kamerad. Ich bin in Sorge für jene, welche ihr Leben auf
der Oberfläche der Erde zu verbringen haben, seit der Führer gegangen ist.
Gott segne immer unser Deutschland.
Mit Herzlichen Grüssen,
Karl Unger
Vertaling:
Geheim commandodocument
Aantal beschikbare testvluchten Aantal testvluchten Aantal testvluchten
Haunebu I verkrijgbaar in 2 stuks 52 E-IV
Haunebu II verkrijgbaar 7 stuks 106 E-IV
Haunebu III leverbaar 1 stuk 19 E-IV
Vril 1 beschikbaar 17 stuks 84 (Schumann)
Empfehlung: (aanbeveling) Versnelling van de laatste test en productie
van “Haunebu II” + “Vril I”.
Schema van de Haunebu I.
Middelzwaar bewapende gyroscoop van het type “Haunebu I”.
Diameter: 25 meter
Voortstuwing: Thule Techyonator 7b
Besturingselementen: Mag-veld-impulsgever 4
Snelheid: 4800 Kilom.p.Hour (rekenkundig tot 17000 Kilom.p.Hour)
Bereik in vlieguren: 18 uur
Bewapening: 2 x 8 KSK in torentjes en 4 x Mk 108
Externe bepantsering: Dubbele Victalen
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Haunebu I vlucht-gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven
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Bemanning: 8 mannen
Ruimtevaartcapaciteit: 60%.
Zwevend vermogen: 8 minuten
Vluchtuitvoeringscapaciteit: Dag en nacht
Fundamentele toepasbaarheid: 60%.
Basis beschikbaarheid op voorhand, niet voor het einde van het jaar ‘44.
Bemerkung (Opmerking): De SS E IV vindt de bouwplannen op Haunebu
II zinvoller dan het werken aan beide typen tegelijkertijd. De “Haunebu
II” belooft op bijna alle punten beslissende verbeteringen. Hogere productiekosten lijken gerechtvaardigd - vooral bij de speciale bestelling van de
Führer. Vluchtgyro betreffende.

Haunebu II vlucht-gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven

Vertaling
Haunebu II
7. 7. November 1943
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SS-Ontwikkelingsafdeling IV
Middelzware gewapende gyroscoop voor de vlucht van het type “Haunebu
II”.
Diameter: 26,3 meter
Voortstuwing: “Thule” Tachyonator 7c (gepantserde TT schijf 23,1 meter)
Besturingselementen: Mag-veld-impulsgever 4a
Snelheid: 6000 Kilometer p. Uur (rekenkundig tot ongeveer 21000 Kilometer mogelijk).
Bereik (in vlieguren): ongeveer 55 uur (in vlieguren)
Bewapening: 6x8 cm KSK in drie torentjes, één 11 cm KSK in één toren.
Uitwendige bepantsering: drie schotten victalen.
Bemanning: 9 man (transportcapaciteit tot 20 personen).
Ruimtevaartcapaciteit: 100%.
Zwevend vermogen: 19 minuten
Vluchtuitvoeringscapaciteit: Dag en nacht, weersonafhankelijk, weersonafhankelijk
Fundamentele toepasselijkheid (V7): 85%.
Beschikbaarheid “Haunebu II” (met goede testresultaten zoals V7) vanaf
oktober. De serieproductie rond oudejaarsavond 1943/44, echter zonder de
verbeterde Power Beam Canon. (KSK Kraft Strahl Kanone) “Donar KSK
IIIV”, waarvan de frontbeschikbaarheid niet voor het begin van de zomer
van 1944 wordt verondersteld.
Van de Fuehrer eiste honderd procent operationele gereedheid rond kan
niet worden verwacht, maar voor het einde van volgend jaar. De eerste uit
ongeveer de 9e serie.
Haunebu III vlucht gyroschema’s van de SS E-IV Secret Archives.
Vertaling
Haunebu III
Zware gewapende vlieggyro “Haunebu III”.
Diameter: 71 meter
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Haunebu I vlucht-gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven

Voortstuwing: Thule Tachyonator 7c plus Schumann-Levitators (gepantserd)
Besturingselementen: Mag-veld-impulsgever 4a
Snelheid: rond 7000 Kilom. p. uur. (rekenkundig tot 40000)
Bereik (in vliegtijd): ongeveer 8 weken (met S-L Flying 40% meer).
Bewapening: 4 x 11 cm KSK in roterende torentjes (3 onder, 1 boven) 10
x 8 cm KSK
In draairingen plus 6 x Mk 108, 8 x 3 cm KSK-afstandsbediening.
Externe bepantsering: drie schotten victalen
Bemanning: 32 mannen (transportcapaciteit max. 70 personen)
Capaciteit van de ruimte: 100%.
Zwevend vermogen: 25 minuten
Vluchtuitvoeringscapaciteit: weeronafhankelijk, dag en nacht.
Fundamentele toepasbaarheid: rond 1945
Opmerking: SS-E-IV houdt de nodige aantekening, dat de “Haunebu III”...
Is een groot werk van de Duitse technologie in ontwikkeling, vanwege de
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situatie van materialen moeten alle werkzaamheden gericht zijn op de bouw
van het beschikbare Haunebu II.
Samen met de lichtvluchtgyroscopen “Vril” van de Schumann Groep kunnen we zeker voldoen aan de eisen van het
Eisen van de Fuehrer op tijd.
Haunebu IV vlucht gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven.

Schema’s van een Haunebu IV

Diameter: 120 meter.
Er is geen verdere informatie beschikbaar over de plannen om dit vaartuig
te bouwen.
Schema’s van Andromeda Apparaten van het SS E-V Geheim Archief.
Vertaling:
Andromeda apparaat
E-V 2. dec. 44
Gewapende drager en interlokaal ruimteschip “Andromeda-Device”.
Lengte: 139 meter
Diameter: 30 meter (in het midden, berekend)
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Voortstuwing: 4 x Thule-tachyonators, 4 x Schumann-Levitators (gepantserd)
Besturingselementen: Mag-veld-impulsgever 4b
Snelheid: onbekend, theoretisch zou het mogelijk moeten zijn om 300000
te bereiken.
kilometers per seconde.
Bereik: onbekend, theoretisch onbegrensd.
Bewapening:
- 2 x roterende torentjes m. 2 x 2 x 2 x 11 cm KSK
- 1 x draaikoepel m. 1 x 1 x 1 x 11 cm KSK
- 2 x roterende torentjes m. 2 x 3 x 7 cm KSK
- 4 x R100
Uitwendig harnas: onbekend, waarschijnlijk drie keer zo goed als in de
Haunubu III.
Bemanning: 130 mannen
Ruimtevaartcapaciteit: 100%.
Zwevende capaciteit: onbekend, waarschijnlijk 25 minuten zoals de
Haunebu III.
Vluchtuitvoeringscapaciteit: onbekend, waarschijnlijk zoals de
Haunebu III,
weeronafhankelijk, dag en nacht.
Fundamentele toepasbaarheid: onbekend, maar waarschijnlijk gepland
voor 1945/46.
Dinghies: 1 x Haunebu II, 2 x Vril-1, 2 x Vril-2.
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Haunebu I vlucht-gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven

Artikel in de Nationale examinator van 26 januari 1988.
Bewijzen deze kaarten het bestaan van de holle aarde?
Een van de meest interessante vraag die veel mensen al eeuwenlang
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Artikel in de Nationale examinator van 26 januari 1988.

hebben gesteld, is of er een mogelijkheid bestaat dat onze planeet hol is?
Jarenlang geloofde men dat de aarde hol was, maar hoewel velen met
theorieën zijn gekomen, was er tot 1968 geen bewijs. In dat jaar toonden
de foto’s die genomen werden door een satelliet die om de aarde draaide
duidelijk een gapend gat op de Noordpool; genoeg bewijs om de theorie
van de holle aarde volgens velen te ondersteunen.
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Kaart gemaakt door Heinrich C. Berann voor de National Geographic
Society in 1966. Blijkbaar toont het de ingang van de binnenste aarde.
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https://youtu.be/bTH7JGzXlg0
- Wist u dat vóór de winter miljoenen vogels en insecten in de meest extreme breedtegraden niet naar de evenaar vliegen, maar naar de polen? En
dat die dieren die een volgapparaat krijgen, hun volgsignaal verliezen?
- Wist u dat de muggen in het meest noordelijke deel van het land - Groenland - zo groot en agressief zijn dat ze een kariboe-kalf kunnen neerhalen?
- En dat ontdekkingsreizigers op de Zuidpool hebben gemeld dat na een
bepaalde breedtegraad, de temperaturen onder het vriespunt plotseling
dramatisch stijgen - wat groene, ijzige landgebieden en meren oplevert?
Deze vreemde aanwijzingen van warmere gebieden wijzen er allemaal op,
dat de noord- en zuidpoolregio’s geheimen hebben die verder gaan dan het
idee van de Kerstman. In feite ondersteunen ze een theorie over de aarde
die sommige van de meest gevierde geologen en astronomen geloven: Die
aarde is een bolvormig, ruimtelijk gevormd planetair lichaam, met enorme,
continentale grotten diep in de aarde, en grote ingangen mijlenver over de
noord- en zuidpool. Ze zeggen dat de binnenste aarde water, oceanen en
helderheid heeft - en dat het niet alleen planten en dieren, maar ook intelligent leven in stand houdt.
Als dit als ketterij klinkt, leg dan opzij wat je denkt te weten, en we zullen
je het bewijs, de wetenschappers, de legenden en getuigenissen achter de
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Holle Aardetheorie laten zien, zodat je kunt zien waarom het misschien
wel de meest baanbrekende informatie is die ooit voor de algemene kennis
verborgen is gehouden. Kennis die onthult dat er mijlen onder je voeten
ideale omstandigheden zijn voor een levensondersteunend en bewoonbaar
leven - INNER EARTH.

7-2 Zwaartekrachttheorie ontmaskerd
Wie heeft niet geleerd dat de zwaartekracht een appel doet vallen? We
geloven dit al zo’n 300 jaar sinds Isaac Newton de zwaartekracht en zijn
relatie tot massa heeft gedefinieerd. In 2017, toen twee neutronensterren
met elkaar in botsing kwamen, bewezen ze dat “zwaartekracht” geen kracht
is, het is eigenlijk een vervorming in de ruimte-tijd. Volgens Einstein valt
een appel van een boom, omdat de appel reageert op de kromming van de
ruimte-tijd veroorzaakt door de massa van de planeet. Er is geen aantrekkingskracht die zwaartekracht heet. Eerlijk gezegd is dat een enorme paradigmaverschuiving. Dus als we het mis zouden hebben over zwaartekracht,
zouden we het dan mis kunnen hebben over andere theorieën - met name
die welke betrekking hebben op de zwaartekracht?
Hoe meten we de massa van de aarde?
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Vandaag de dag meet het Cavendish-experiment de massa van het ene
object op basis van zijn trek naar een andere massa. Maar zelfs voor de
herdefiniëring van de zwaartekracht had deze theorieën al gebreken. Zwaartekrachtomstandigheden in een wetenschapslaboratorium lijken in niets
op de omstandigheden in de ruimte; en het gaat ervan uit dat elk deeltje
een vaste kracht uitoefent op alle andere deeltjes, waardoor de zeer reële
mogelijkheid wordt uitgesloten dat deeltjes in de buurt van het oppervlak
van een planeet een kracht zouden kunnen uitoefenen die groter is dan die
diep in de ruimte.
Dus, als zwaartekracht niet langer een geldige theorie is, en het wordt
gebruikt om massa te bepalen, en de massa van de Aarde wordt overschat,
dan volgt hieruit dat de massa’s van alle andere planeten in het Zonnestelsel
ook overschat zijn. Als de Aarde hol is, dan is dat ook zo voor elke andere
planeet in het Zonnestelsel.
7-3 Het orginele artikel van Erik Verlinde
Het heelal is niet leeg, zegt Erik Verlinde (54). “Het is een zee vol informatie. Maar iedereen kijkt alleen naar de draaikolkjes die sterrenstelsels
worden genoemd. En dan zien ze vreemde effecten die ze verklaren met
zoiets ongrijpbaars als donkere materie. Maar dat hebben ze niet nodig.
Die effecten ontstaan in die zee die ze over het hoofd zien.”
Erik Verlinde heeft een eigen kijk op de werkelijkheid. Vijf jaar geleden
baarde de hoogleraar theoretische fysica van de Universiteit van Amsterdam opzien met zijn theorie dat de zwaartekracht niet bestaat. Tenminste,
niet als fundamentele kracht. Iedereen blijft met beide benen op de grond,
zelfs Verlinde gaat niet zweven. Maar de zwaartekracht is de uiting van
een dieper proces, beweerde hij. Net zoals druk of temperatuur niet fundamenteel zijn, maar het gevolg van het gedrag van moleculen. Of zoals
water nat is, maar individuele watermoleculen dat niet zijn.
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Zijn idee werd door sommigen enthousiast ontvangen, maar stuitte ook op
onbegrip en ongeloof. Maar bovenal bleef het bij een interessant idee. Tot
het verschijnen van zijn nieuwe artikel, waarin hij laat zien dat zijn theorie
een van de grote vraagstukken uit de kosmologie oplost: de donkere materie.
Sterrenkundigen gaan uit van het bestaan van deze donkere materie, omdat
ze anders de bewegingen van sterrenstelsels niet kunnen verklaren. Sterren,
planeten en andere zichtbare materie maken nog geen zesde deel uit van
de massa in het heelal. De rest is niet alleen onzichtbaar, maar ook zoek.
Decennialang speuren wetenschappers al naar mogelijke bouwstenen van
die donkere materie. Vergeefs.
Stop maar met zoeken, zegt Verlinde op zijn werkkamer op het Amsterdamse Science Park. Hij spreekt zacht en formuleert zorgvuldig. Maar doet
intussen krasse uitspraken. “Ik ga ervan uit dat door mijn artikel financiers
van onderzoek zich zullen afvragen of ze nog wel geld moeten steken in
die donkere materie.”
Rebellenclub
Al in de jaren tachtig stond Erik Verlinde erom bekend dat hij vaak ideeën
ter discussie stelde. Hij deed zijn promotie-onderzoek bij de Utrechtse
hoogleraar en latere Nobelprijswinnaar Gerard ‘t Hooft. Samen met zijn
tweelingbroer Herman en de bekende Robbert Dijkgraaf. Het drietal, dat
‘de rebellenclub’ werd genoemd, werkte aan de snaartheorie, een destijds
nieuw idee om alle natuurkrachten te verenigen. “Men zocht naar unificatie,
naar een theorie eigenlijk om de zwaartekracht onder dezelfde noemer als
de andere krachten te brengen. Zonder zich af te vragen wat zwaartekracht
precies was.”
Het was een dief die hem in de zomer van 2009 op het spoor zette. Op de
laatste dag van zijn vakantie in Zuid-Frankrijk werd in zijn appartement
ingebroken. Verlinde was zijn laptop kwijt, zijn papieren en zijn sleutels
en was gedwongen zijn vakantie een week te verlengen. Op het strand, met
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geen andere hulpmiddelen tot zijn beschikking dan pen en papier, kon hij
zijn gedachten de vrije loop laten.
Zo kwam hij uit bij ideeën van zijn leermeester ‘t Hooft. Die had zich
destijds beziggehouden met zwarte gaten, een favoriet onderwerp in de
fysica. Leken vinden die gaten vaak mysterieus, of zelfs angstaanjagend
omdat ze alles in hun omgeving opslorpen, maar fysici doen daar graag
onderzoek naar. Geen object in de ruimte met zo weinig eigenschappen.
Een zwart gat heeft een massa, een elektrische lading en het kan ronddraaien. Maar het heeft ook een temperatuur, had Stephen Hawking laten zien.
De horizon van een zwart gat, de virtuele bolvormige grens waarbinnen
niets meer kan ontsnappen, is niet zo scherp als iedereen dacht. Hawking
toonde aan dat een zwart gat een heel klein beetje straalt. En - zo leert het
natuurkundehandboek - als iets straalt, heeft het een temperatuur.
Dat was het losse eindje waar Verlinde aan begon te trekken. “Wat gebeurt
er eigenlijk als materie in een zwart gat verdwijnt? ‘t Hooft had het idee
dat de horizon van een zwart gat een soort hologram is. In dat hologram
is alle informatie opgeslagen over zaken die in het gat zijn verdwenen.
De materie is weg; wat rest, is informatie op de horizon. De materie is
opgegaan in de ruimtetijd.”
Tuinslang
Terwijl hij in Frankrijk zat te puzzelen, begonnen de kwartjes te vallen.
Als materie in een zwart gat verdwijnt, leidt dat tot een herschikking van
de informatie op de horizon. Het is een ordeprobleem. Vergelijk het met de
tuinslang die in de winter netjes opgerold in de garage ligt. In de lente is
het een kluwen geworden. De zwaartekracht is geen fundamentele kracht,
bedacht hij. Het is een nevenproduct van de natuur die streeft naar wanorde.
En wanorde, entropie met een duur woord, is een bekend fenomeen uit de
thermodynamica. Zo moest hij het probleem benaderen!
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Het zijn gedachten met een hoog abstractieniveau, maar de bijbehorende
wiskunde is verbluffend eenvoudig. Verlinde kalkt op zijn schoolbord de
basisformules en voordat zijn gast met zijn ogen heeft kunnen knipperen,
heeft hij er de beroemde zwaartekrachtsformules van Newton uit afgeleid.
Hij heeft het al vaak voorgedaan, maar de glimlach aan het slot is er niet
minder op geworden. “De argumentatie was zo simpel en zo logisch, net
als de wiskunde. Het sterkte mij in het idee dat ik op de goede weg zat.”Hij
voelde ook meteen aan dat er meer in het vat zou zitten. “Als je vergelijkingen kunt afleiden, dan rollen daar ook correcties uit. Ik had het gevoel
dat die correcties iets met de kosmologie van doen konden hebben. Met
de donkere materie en donkere energie, met name.”
Het zijn twee grote vraagtekens uit de kosmos. Zoals gezegd, de donkere
materie wordt nodig geacht om de rotatie van sterrenstelsels te verklaren.
Volgens de wetten van Newton of Einstein zouden de uiteinden van spiraalstelsels bij de draaiing achterop moeten raken. Extra - onzichtbare - massa
zou alles in het gelid kunnen houden. En een kleine twintig jaar geleden
werd ontdekt dat het heelal versneld uitdijt. Een mysterieuze kracht, de
donkere energie, zou daarvoor verantwoordelijk zijn.
Waarom gaan Newton en Einstein hier de mist in, vroeg Verlinde zich af.
Zijn antwoord begon opnieuw bij het zwarte gat. “Het heelal dijt uit en
hoe verder een sterrenstelsel van ons vandaan staat, hoe sneller het zich
verwijdert. Dan is er een punt waarop de verwijdering sneller gaat dan het
licht. Dat is onze horizon. Wat daarachter gebeurt, kunnen wij niet zien.
Die horizon heeft fysisch dezelfde eigenschappen als de horizon van een
zwart gat.”
Zit dan net als bij het zwarte gat, de informatie over het heelal op die
horizon? Niet alle informatie, zegt hij. “Het heelal bevat een enorme hoeveelheid informatie die wij niet zien. Kijk naar de entropie van het heelal.
Daar kun je een schatting van maken, maar die blijkt onnoemelijk veel te
klein. Daar zit een factor van tien tot de macht dertig tussen - een 1 met
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dertig nullen. Dat verschil moet iets met de donkere energie te maken
hebben, dacht ik. “Als hij die onzichtbare informatie in zijn afleiding van
de wetten van Newton en Einstein zou kunnen stoppen, zouden daar correcties uit moeten volgen die het raadsel van donkere materie en donkere
energie zouden moeten oplossen. Het gekke was: hij wist hoe die afwijking
eruit zou moeten zien. Een Israëlische fysicus had een theorie ontwikkeld
waarin hij Newton aanpaste om de donkere materie overbodig te maken.
“Zijn concept geloofde ik niet, maar zijn uitkomst wel. De vraag was dus:
hoe kom ik op mijn manier op zijn formule uit?”
Elasticiteit
Na een zoektocht van twee jaar vond hij zijn missing link in de leer van
de elasticiteit. “De formule die ik zocht - en de afleiding ervan - heeft te
maken met polymeren. Met materialen die over hele grote tijdschalen nog
bewegen. Donkere energie blijkt ook dergelijke elastische eigenschappen
te hebben.”
Niet dat hij er toen al was. Hij moest nog een stevige greep doen uit zijn
oude gereedschapskist van de snaartheorie, hij begon te beseffen dat die
‘zee van informatie’ iets met quantumverstrengeling te maken had - verstrengelde quantumdeeltjes lijken van elkaar te weten hoe ze zich gedragen. Nu zijn artikel af is, kan hij laten zien dat de twee versnellingen in
het heelal gerelateerd zijn. De versnelling die nodig is om de uiteinden
van sterrenstelsels mee te laten draaien met de kern is gekoppeld aan de
versnelling waarmee het heelal uitdijt.
Opnieuw tovert hij in rap tempo de formules op zijn schoolbord. En rekent
hij voor hoe uit de elasticiteit van de donkere energie een kracht voortkomt.
Een kracht die precies op afstanden van betekenis wordt waar kosmologen
de donkere materie menen te moeten introduceren. Dit is geen huiskamerstudie, benadrukt hij. “Het is gebaseerd op waarnemingen. Het komt er
allemaal zo natuurlijk uit voort: de donkere materie is een fictie, het effect
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is een afwijking in de formules. Ik kan me niet voorstellen dat het fout is.”
Hij beseft dat veel van zijn collega’s nog niet zo ver zijn. “Voor hen staat
Einstein nog steeds op zijn voetstuk. Ik begrijp dat wel, om de haverklap
lees je dat ‘Het gelijk van Einstein’ is bewezen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zijn theorie zal worden vervangen. Het vereist moed om daar
afstand van te doen. Om afstand te doen van zijn precieze mathematische
manier om naar de ruimte te kijken. Mijn theorie biedt toch minder houvast.
Daarom mogen ze wat mij betreft nog even doorgaan met zoeken naar
donkere materie. Hoe gefrustreerder ze zijn dat ze het niet kunnen vinden,
des te meer zijn ze bereid mijn idee over te nemen.”
Met een speciale dank aan Trouw
7-4 Wetenschappelijke en wiskundige theorieën
Enkele van de grootste wetenschappelijke geesten hebben de theorie van
een dichte aarde uitgedaagd: Rond dezelfde tijd als Newton, geofysicus,
wiskundige en astronoom - Edmund Haley (die precies de baan van “zijn”
komeet voorspelde) zei dat de magnetische anomalieën van de Aarde alleen
het resultaat konden zijn van een andere samenstelling, van afzonderlijke
magnetische velden. Hij geloofde dat er zich onder de aardkorst twee
dikke, concentrische schelpen bevonden en dat elk gebied mogelijk zijn
eigen atmosfeer, lichtsterkte, had en mogelijk zelfs bewoond was. Haley
heeft ook gespeculeerd dat de polen toegang zou hebben tot de aarde en
dat de Aurora Borealis is een gevolg van de counter rotatie van deze lagen.
Honderd jaar later, Zwitserse wiskundige en fysicus: Leonhard Euler - die
nog steeds wordt beschouwd als een van de grootste wiskundigen aller tijden, stelde ook voor dat de aarde volledig hol was, met een centrale “zon”
in het centrum, vergelijkbaar met wat Haley had voorgesteld, het eens met
Haley dat gaten op de Noord- en Zuidpool toegang tot het zou bieden.
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Duitsland’s meest invloedrijke wiskundige - Johann Karl Frederich Gauss,
heeft in de vroege 1800’s verklaard: “De hele geschiedenis, fysica en
geografie van onze aarde zou verklaard kunnen worden door het feit dat
de aarde een holle planeet is met ingangen aan de pole

Natuurlijk zullen satellietbeelden van de polen deze gekte weerleggen, toch?
Nou, er is een probleem. NASA-beelden en video’s van de polen zijn zeer
zeldzaam. Wanneer ze worden onthuld, hebben ze een wolkendek, ijskap
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of twijfelachtige anomalieën. Of om de een of andere reden zijn de palen
gewoon uit de foto’s van NASA verwijderd. Vreemd genoeg mogen er geen
vliegtuigen of satellieten binnen een bepaalde afstand van de polen komen.

Welnu, in november 1968 werd eindelijk een satellietbeeld van de Noordpool vrijgegeven met een grote polaire opening zonder wolk....

Het is mogelijk dat een trucje van tijdfotografie een illusie heeft gecreëerd,
maar satellietbeelden die sindsdien ernstige anomalieën vertonen, roepen
wel vragen op.
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Waarom worden de meeste van deze beelden uit de ruimte voortdurend
verborgen gehouden, zoals deze BLOTTED van Jupiter?
Aardbeving Anomalieën
Een andere anomalie in het meten van de massa van de aarde gebeurt wanneer we aardbevingen bestuderen. Sinds het begin van 1900 hebben seismografische metingen aangetoond dat de aarde wel enige dichtheid heeft,
maar niet zonder nog meer vragen op te roepen. Je ziet namelijk dat bij een
aardbeving seismische golven meetbaar zijn als ze zich verspreiden, maar
dan verdwijnen de signalen volledig, om daarna weer verder te verschijnen.
Deze schaduwzones worden verondersteld het resultaat te zijn van het feit
dat de golven een gesmolten kern raken, en er zijn ingewikkelde wiskundige
theorieën over het waarom. Maar zelfs dan zijn er nog veel inconsistenties
met seismografische metingen - het is geen opgeruimde wetenschap. Dus
als alle dingen worden beschouwd, is soms de eenvoudigste oplossing de
meest nauwkeurige.

Zou het mogelijk zijn dat de golven binnen een “gordel” als zone weerklinken... maar verdwijnen in zeer grote grotten... of ondergrondse zeeën,
kilometers onder de buitenste korst van de aarde? Zou dat gewoon een te
eenvoudige verklaring zijn?
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Binnenzeeën
Als de mogelijkheid van binnenzeeën vreemd klinkt, let wel: De eerste van
de diepste gaten die ooit in de aarde geboord zijn, was in Rusland, begin
1970 - De Kola Superdeep Boorput die meer dan 20 jaar in beslag nam.
Zoals vaak het geval is wanneer mensen zich in het onbekende begeven,
heeft Kola een aantal wetenschappelijke theorieën in rook opgegaan. Ze
ontdekten ongekende hitte, fossielen op een diepte van 8 mijl en het verrassende resultaat: water - op veel diepere diepten dan voorheen werd
aangenomen.
In 2014 kwam een team van 20 Amerikaanse geofysici op basis van seismische gegevens tot de conclusie dat de mantel overgangszone - een rotslaag
op 410 tot 660 km onder het aardoppervlak - drie keer de hoeveelheid water
in de wereldzeeën kon vasthouden. Een van de wetenschappers zei: “Dit
is direct bewijs, ter ondersteuning van de hypothese, dat de diepe aarde
veel water bevat”.
De vorming van de aarde
De moderne wetenschap kan de fysische structuur van het binnenste van de
aarde niet als een feit bevestigen.... en er zijn veel vragen over de bestaande
theorie van de structuur van de aarde. Zo heeft een vormende planeet bijvoorbeeld geen zwaartekracht in het centrum, zodat zijn massa zich ophoopt
waar de zwaartekrachts- en centrifugale krachten in balans zijn - het creëren
van een bol met openingen aan de boven- en onderkant, zoals een orkaan
van materie in de ruimte - niet als een vast lichaam met een vast centrum.
Deze energetische stroom - de Torus - is een zelforganiserend systeem in
de natuur waar energie zich uitbreidt en terugkeert naar zichzelf. We zien
het elke dag: in een sinaasappel, een draaikolk, een tornado, het atoom, de
melkweg. Geen van deze is een dicht systeem.
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Laten we een andere mogelijkheid overwegen: In de loop van miljoenen
jaren is de planeet bezweken aan een combinatie van krachten die verantwoordelijk is voor de vorming van de planeet: geothermische verwarming
en koeling, convectie, snijden door lavatunnels, stromend water en gletsjers,
maar ook centrifugale krachten, die innerlijke ruimtes creëren in een massa
die om een as draait. Deze natuurkrachten zouden een planeet meer als een
honingraat kunnen maken dan als een volmaakt vast gesteente.
De huidige modellen van het binnenste van de aarde zijn dus geen feiten
- het zijn theorieën. Kijk ondertussen naar de feiten die je wel weet: Elk
continent heeft uitgebreide grottennetwerken - zoals de Son Doong Cave
in Vietnam - met zijn oerwouden, rivieren en ruimte om een wolkenkrabber met 40 verdiepingen in te richten. En Mammoth Cave in Kentucky,
VS, die nog langer is dan de 400 mijl die tot nu toe zijn verkend. Wie kan
zeggen dat deze spectaculaire, natuurlijke ruimtes niet op grotere diepte
te vinden zijn?

Volgens de wetten van de natuurkunde zijn lege ruimtes onnatuurlijk
van aard - dus hebben grotten hun eigen ecosystemen en waterlichamen,
planten- en dierenleven. Als ze zich diep in de aarde uitstrekken, zal het
leven de aarde nog steeds vullen. Zelfs de meest onherbergzame diepten
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van de oceaan hebben levensvormen en wezens die zich hebben aangepast
door hun eigen helderheid te creëren. Zoals Aristoteles zei: “De natuur
verafschuwt een vacuüm”. Waar er een leegte is, probeert het Universum
deze op te vullen. Dus als enorme grotten zoals we die we al kennen, diep
in de aarde blijven reiken, wat zou er dan in de ruimte, mijlen onder onze
voeten, kunnen verblijven?
7-5 Legendes en hun aanwijzingen
We gaan even dieper snuffelen in de legendes en verhalen. Het is duidelijk
dat daar ook een kern van waarheid te vinden is;
1. Legendes in het boeddhisme
Bijna elke oude cultuur deelt legendes over interacties met onderaardse
rassen. Velen van hen worden beschouwd als “vagevuur voor de zondaars”
- duidelijke pogingen om mensen af te schrikken van wangedrag.
Maar andere legendes - die over Agartha, met zijn steden: Shamballa en
Potala lijken op elkaar, van welk continent ze ook afkomstig zijn. In alle
legenden vertellen deze beschavingen over twee wezens: zeer hoge reuzen,
of zeer geavanceerde reptielachtige rassen.

Het woord “Agartha” is van boeddhistische oorsprong. Echte boeddhisten
geloven vurig in dit onderaardse rijk, dat naar eigen zeggen miljoenen
143

inwoners heeft en vele steden, waaronder de hoofdstad Shamballah, waar
een Hoogste Heerser woont. Zij geloven dat de Dalai Lama zijn aardse
vertegenwoordiger is en dat zijn boodschappen worden overgebracht naar
de lama’s in Tibet gedurende duizenden jaren. Deze aardse bewoners hebben hier gewoond, waar ze de mensheid hebben gehuisvest sinds de grote
terrestrische ramp. De Russische kunstenaar, filosoof en ontdekkingsreiziger Nicolas Roerich publiceerde dat een Tibetaanse lama onthulde dat
de hoofdstad van Tibet verbonden was door een tunnel met Shamballah,
het hart van het onderaardse rijk van Agartha, en dat de ingang van deze
tunnel werd bewaakt door lama’s die gezworen hadden om de werkelijke
verblijfplaats van de lama’s geheim te houden voor buitenstaanders. Degenen die door deze ondergrondse gang worden geleid, reizen diep de aarde
in door gebieden waar het zo smal wordt dat het moeilijk kan zijn om er
doorheen te komen.
2. Legendes in het hindoeïsme
In het oude Hindoe-epische gedicht de Mahabharata sprak de hindoes ook
over Aryavarta, - de “verblijfplaats van de uitstekende”, waarvan gezegd
werd dat het geregeerd werd door een bovennatuurlijk ras, de Nagas: een
half-menselijke, halfreptiliaanse soort, afgebeeld met juwelen kappen die
hun rijk verlichten. Er wordt gezegd dat de Nagas een geavanceerde technologie bezaten en een onvoorspelbare en soms meedogenloze aard hadden,
die bekend staat om zijn ontvoering en marteling van mensen, terwijl ze
op andere momenten positieve gebeurtenissen op aarde beïnvloeden. Er
wordt ook gezegd dat ze Potala bewoonden..... misschien is het geen toeval,
dat de naam van het paleis waar de lama’s de tunnelingangen bewaken,
het Potalapaleis is.
Een ander Indiaas epos, de Ramayana, vertelt het verhaal van de grote
Avatar Rama - een blauwgekleurde afgezant uit Agartha, die met een luchtvoertuig aankwam. Deze werden Vimanas genoemd - wat betekent, “een
auto of een godenwagen”, die de inzittende door de lucht draagt. Vreemd
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genoeg zijn vliegende luchtschepen een consistent onderdeel gebleven van
alle innerlijke aardverhalen.
3. Legendes in het oude Egypte
In Afrika werd aangenomen dat een soortgelijke tunnel de geheime kamers
aan de voet van de piramide van Gizeh met de onderaardse wereld verbond,
waardoor de farao’s contact legden met de goden. Oude Egyptische godheden zoals Ra, Thoth, Anubis.... hadden kwaliteiten die in tegenstelling
tot de mens niet te vergelijken zijn met die van de mens: unieke hoogte,
huidskleuringen, ogen, vaak aviaire of vogelachtige hoofden.
4. De kinderen van Woolpit
In de 12e eeuw, een ongewoon verhaal van onderwereldse wezens die in
Suffolk, Engeland, opduiken en vandaag de dag nog steeds deel uitmaakt
van de geschiedenis van de stad. Bekend als de Kinderen van Woolpit twee onbekende en unieke kinderen die door maaimachines in de omgeving
werden ontdekt, hadden een lichtgroene huid en spraken een onbekende
taal, en hoewel ze verhongerden, aten ze alleen rauwe bonen.
De jongen stierf al snel, maar na vele jaren en acclimatisatie, legde het
overlevende meisje eindelijk uit dat zij en haar broer uit een ondergronds
land kwamen waar de zon nooit scheen, en waar het licht meer leek op de
schemering, en zei dat ze verdwaald waren geraakt toen ze hun vee in een
grot volgden en uiteindelijk uitkwamen op het heldere landschap.
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7-6 Expedities en hun mysteries
Dan komen we bij expedities en hun mysteries
5. De reis van Olaf Jensen naar Agartha
In het boek - The Smokey God, Willis George Emerson, uit 1908, vertelde
Willis George Emerson het verhaal van Olaf Jensen’s ongelooflijke reis
naar Agartha, en de 2 jaar die hij daar doorbracht. Jensen en zijn vader
reisden in hun kleine vissersbootje in een poging om het “land voorbij de
noordenwind” te vinden, toen een storm hen door een poolopening naar
het binnenland van de aarde voerde. Daar ontmoetten ze wie hij de “Elder
Race” noemde - vriendelijke, intelligente, slungelige 12-voetse reuzen die in
staat waren om groot te worden in het unieke, geëlektrificeerde energieveld
in de aarde en in staat om tot 800 jaar te leven.
Jansen beschrijft de binnenwereld als warm, waar het één keer per dag regent en gevuld is met “sterk geladen elektrische lucht”. Er is een dichtheid
in de atmosfeer, en dit, theoretiseert Jansen, heeft geleid tot de immense
vegetatie daar. De titel “De rokerige God” verwijst naar de gloeiende,
rokerige zon van de binnenwereld, die volgens hem in het centrum van
de planeet staat. Het meest interessante deel, was zijn uitleg van deze
vliegende objecten, die hij zo snel en geruisloos verklaarde, met draaiende
waaiervormige wielen erbovenop die de atmosferische druk zouden kunnen
vernietigen, of wat algemeen als zwaartekracht wordt begrepen.
Na twee jaar met de wezens in Agartha doorgebracht te hebben, probeerden
Olaf en zijn vader terug te keren door de opening, maar zijn vader kwam
om het leven toen een ijsberg hun boot vernietigde. Olaf Jansen werd gered
door een visser, maar na het delen van zijn ongelooflijke verhaal, werd hij
in een gekkenhuis geplaatst voor de geestelijk gestoorden, waar hij helaas
28 jaar bleef. Na zijn vrijlating werd hij visser, en pas op zijn negentigste
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deelde hij zijn levensreis met Emerson en bood hij hem kaarten aan van
het binnenste van de aarde, samen met het manuscript van zijn ervaringen.
6. Fridtjof Nansen’s Expeditie
In 1895 gingen de Nobelprijswinnaar en de Noorse ontdekkingsreiziger,
Dr. Fridtjof Nansen, op expeditie om de Noordpool te bereiken. Nansen
verloor zijn oriëntatie volledig en gaf toe dat hij het mysterieuze land dat
hij vond niet kon identificeren en dat het land dat op de kaart van een van
de bekendste ontdekkingsreizigers stond aangegeven, eenvoudigweg niet
bestond.

Hij had veel ongewone dingen zien gebeuren - hij merkte dat na een bittere verkoudheid, plotseling, de temperatuur begon te stijgen, en zelfs
ondraaglijk warm werd. Nansen zag ook wat hij alleen maar “een luchtspiegeling” kon noemen. Hij zag een afgeplatte, gloeiende rode streep op
de horizon. Later waren er twee strepen, de ene boven de andere, met een
donkere ruimte ertussen: “Vanaf de hoofdtop kon ik vier of zelfs vijf van
dergelijke horizontale lijnen direct over elkaar heen zien, en allemaal even
lang, alsof je je alleen maar een vierkante doffe, rode zon kon voorstellen,
met horizontale strepen eroverheen.
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7. Amazonestam die een ingang bewaakt
Diep in de jungle van het Amazonegebied zijn de oude Macushi Indianen
tot voor kort geïsoleerd gebleven van geavanceerde beschavingen. Er
wordt gezegd dat zij de bewakers zijn van een toegang tot de binnenste
van de aarde. Ze beschrijven de reis en de wezens die er leven in levendig
detail. Ze zeggen dat je 15 dagen lang door grotten moet reizen tot er ballen van helder licht en gloeiende schijven in de aarde verschijnen. Daar,
een beschaving van zeer hoge wezens - 12-15 voet, leven in een weelderig
ecosysteem van vegetatie. Wat opvalt, is dat deze primitieve cultuur ook
beschrijft hoe ze op diepe diepten gesmolten rotsen tegenkomen. Hoe kunnen ze zonder modern onderwijs zulke details weten?
8. Nazi’s Inner Earth Discovery (Nazi’s Inner Earth Discovery)
Na de eerste wereldoorlog richtte een Duitse occultistische groepering de
Thule Society op om paranormale wetenschappen na te streven. Ze publiceerden de Tibetaanse legendes over openingen in de aarde en raakten
geobsedeerd door het vinden van ingangen naar de binnenwereld, met
Duitse gezanten die zelfs Tibet bezochten.
Deze groep onderschreef later wat de nazi’s werden, die geloofden dat
vertegenwoordigers van een krachtig, ondergronds geheim ras, van tijd
tot tijd opkwamen om tussen de Homo Sapiens te lopen. Hitlers waanzinnige verlangen om een select ras van Scandinavische types te fokken werd
geïnspireerd door zijn obsessieve hoop dat het Germaanse volk, boven alle
andere mensen zou worden gekozen om met deze onderaardse supermensen
te kruisen in de mutatie van een nieuw ras van goddelijke mensen.
Toen het Derde Rijk in militaire en geografische dominantie groeide, gaf
Hitler opdracht aan een team van onderzoekers om een innerlijke opening
in de aarde op Antarctica te vinden. Later beweerde een Duitse U-boot,
onder leiding van Heinrich Broddan, dat ze het binnenland van de aarde
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hadden bereikt en verklaarde zelfs dat ze niet meer terug wilden komen.
Toevoegend, “de aarde is in feite hol”. Een diagram van Agartha werd
vervolgens in 1935 getekend door een Duitse wetenschapper in bevestiging
met de U-boot navigator. Bovenstaande verhalen worden ondersteund door
kaarten van de beroemde cartograaf en kunstenaar Heinrich C. Berann voor
de National Geographic Society in 1966. In die kaart kan het Antarctische
continent zonder dikke ijslaag worden geobserveerd, maar het meest interessante detail op de kaart zijn de onderwaterpassages, die zich over het
hele continent uitstrekken en die op de exacte plaats lijken samen te komen,
geïdentificeerd als de opening naar de binnenaarde.
In een toespraak voor Duitse U-boot-zeilers in 1944 zei admiraal Donitz:
“De Duitse onderzeebootvloot heeft een onzichtbaar bolwerk voor de
Führer gecreëerd, waar ook ter wereld. Later, in de Neurenbergprocessen
in Neurenberg, noemde Donitz dit: “verborgen bolwerk, in het midden
van het eeuwige ijs.”
Er wordt gezegd dat de nazi’s de anti-zwaartekracht technologie hebben
verworven door hun contact met de zeer geavanceerde innerlijke aardse
wezens.
Dan is er nog het deel van deze “legende” dat Hitler en veel van zijn
volgelingen in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog Duitsland
ontvluchtten en naar Antarctica vluchtten, waar ze ontsnapten naar het
binnenland van de aarde. Want na de oorlog ontdekten de geallieerden dat
meer dan 2000 wetenschappers uit Duitsland en Italië, samen met bijna
één miljoen mensen, waren verdwenen. Volgens de Hollow Earth Research
Society in Ontario, Canada, woont deze hele cultuur daar nog steeds. Natuurlijk waren ze niet allemaal nazi’s, maar voor degenen die zich schuldig
maken aan gruwelijke oorlogsmisdaden, zal een hogere macht het recht
moeten uitoefenen.
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9. De expeditie van admiraal Richard Byrd’s Expeditie
Geen enkel onderzoek van Inner Earth is compleet, zonder het unieke
verhaal van de baanbrekende Amerikaanse Naval aviator, Rear-Admiral
Richard Byrd Jr., die talrijke expedities naar beide polen leidde en gedetailleerde logboeken schreef over zijn reizen. Wat echter opvalt aan Byrd’s
verhaal is het persoonlijke dagboek dat zijn zoon na zijn dood publiceerde.
In dit document geeft hij levendige details van een van zijn noordpoolexpedities in 1947, de geografische anomalieën waarvan hij getuige was en
waarvan hij geen zin had, omdat hij werd geconfronteerd met onbekende
vliegende vliegtuigen die de controle over zijn vliegtuig overnamen, en
vervolgens - letterlijk, “naar de leider van hun leider” - de meester van de
binnenste aardse beschaving, die hem waarschuwde voor de vernietigende
gevolgen van de atoomwapens van de mensheid.
Voordat je dit verhaal afschrijft, is het echter belangrijk om de man die het
geschreven heeft te begrijpen en zijn gedrag te onderzoeken terwijl hij nog
leefde: Richard Byrd was een van de hoogst gedecoreerde officieren in de
militaire geschiedenis. Onder deze was de Medal of Honor - de hoogste
medaille die door de VS voor moed werd gegeven. Hij vocht voor de geallieerden in beide wereldoorlogen en leidde twee grote militaire expedities
naar Antarctica na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een efficiënte, be150
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knopte leider, en elke reis die hij maakte, hield hij gedetailleerde logboeken
bij van alleen de feiten. Hij was geen dichter of verteller. Het idee dat een
man van deze rang en grootte verhalen zou verzinnen is onvoorstelbaar.
Byrd probeerde integer te leven, met begrip voor de verantwoordelijkheid
van zijn woorden en de keuzes die hij maakte in het leven van degenen die
aan hem en aan het volk dat hij diende.
Toen hij terugkwam van zijn reizen en werd geïnterviewd op live TV, waren - en zijn nog steeds - de hyperbolische uitspraken die hij deed waren
- en zijn - enigszins verwarrend en mysterieus. Hij zei dingen als: “Ik zou
dat land graag achter de Pool willen zien. Dat gebied achter de Pool is het
centrum van het Grote Onbekende”. Deze zijn mysterieus als je bedenkt
dat hij verwijst naar een grote ijsmassa of een met ijs bedekte landmassa.
Ook al had hij het over de militaire betekenis - vredig en mysterieus zijn
nauwelijks de woorden van een strategische militaire officier. We moeten
dus concluderen, dat hij als een van de hoogste militaire leiders van het
land, ook tot geheimhouding gezworen heeft. Deze verklaringen roepen de
vraag op of Byrd zijn gelofte van geheimhouding voor de nationale veiligheid handhaafde, terwijl hij tegelijkertijd naar waarheid genoeg informatie
onthulde om zijn integriteitsprincipes na te leven.
Miljoenen mensen lezen zijn verklaring in hun dagbladen. En miljoenen
mensen zijn blij met de daaropvolgende vlucht van de admiraal naar de
Pool en naar een punt 1.700 mijl verderop. Miljoenen mensen hoorden
de radio-uitzending van de vlucht, die ook in kranten werd gepubliceerd.
Maar over welk land had hij het? Kijk op je kaart, Bereken de afstand van
alle bekende landen in de buurt: (Siberië, Spitsbergen, Alaska, Canada, Finland, Noorwegen, Groenland en IJsland). Een groot deel van hen ligt ruim
binnen het bereik van 1.700 mijl. Maar geen van hen ligt binnen 200 mijl
van de Pool. Byrd zelf noemde het “geen bekend land.” Na l.700 mijl had
hij het einde nog niet bereikt. Hij had terug moeten zijn naar de beschaving,
toch? Maar dat was hij niet. Hij had niets anders moeten zien dan een met
ijs bedekte oceaan, of hoogstens een gedeeltelijk open oceaan. In plaats
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daarvan vloog hij over groene, weelderige gebieden.... inclusief meren en
bergen. Het was al gepubliceerd, dat hij twee onbekende gebieden op het
land had ontdekt, met een totale doorsnede van 4.000 mijl. Maar in plaats
van berucht te worden zoals Christoffel Columbus, verdween zijn verhaal.
Om deze verwarring te vergroten, schreef de redacteur van “Flying Saucer
Magazine” - Ray Palmer - in 1956 een gedetailleerd verhaal over de ontdekkingen van Admiral Byrd. Blijkbaar, aangezien de kwestie die aan pers
wordt geleid, verdween hij, en vreemd, werden de drukplaten gevonden zo
slecht beschadigd, zodat een herdruk niet kon worden gedaan.
In 1947, na het plotselinge einde van zijn militaire expedities, sprak Byrd
met een Chileense verslaggever van de krant, El Mercurio, die zei dat hij:
“Wilde niemand onnodig bang maken”, maar dat het “een bittere realiteit
was dat in het geval van een nieuwe oorlog de continentale Verenigde
Staten zouden worden aangevallen door vliegende voorwerpen die met
ongelooflijke snelheden van pool tot pool konden vliegen”.
Hier komt zijn post-humus dagboek aan bod. Byrd bleef trouw zwijgen zij het mysterieus, maar kort na zijn dood werd zijn dagboek gepubliceerd
om een heel ander verhaal te onthullen dan wat het publiek was verteld.
Het dagboek begint zo:
Ik moet dit dagboek in het geheim en in de duisternis schrijven. Het gaat
over mijn Arctische strijd op 19 februari 1947. Er komt een moment dat
de rationaliteit van de mensheid in het niet meer moet doorbreken en men
moet accepteren dat de waarheid niet beschikbaar is. Ik ben niet vrij om
de volgende documentatie bij dit schrijven vrij te geven. Misschien zal het
nooit het licht van de openbare controle zien, maar ik moet hier mijn plicht
doen om op een dag voor iedereen te lezen. Hopelijk kan de hebzucht en
uitbuiting van bepaalde mensen niet langer datgene onderdrukken wat de
waarheid is.
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Byrd schrijft dat hij, in plaats van over de Noordpool te vliegen, tot de conclusie kwam dat hij onverwacht de bolle opening van de Binnenste Aarde is
binnengedrongen. Hij vertelt over zijn reis van 1700 mijl, zijn schok toen
het ijs plaats maakte voor weelderige groene bossen, meren, rivieren, en
hoe hij het dierenleven zag, waaronder een groot mammoetachtig wezen,
dat leek op de nu uitgestorven dieren. Hij merkte op hoe alles unieke en
onverklaarbare kleuren had en hoe hij zich plotseling in shock realiseerde
dat er een soort ruimtevoertuigen naast hem stonden. Toen ze hem begeleidden, zag hij een hele stad .... en landde veilig ondanks het feit dat hij
geen controle had over zijn vliegtuig. Toen hij landde, werd hij vriendelijk
begroet door een beschaving die ze Agatha noemden.
Zijn ontzetting bij aankomst is duidelijk: hij en zijn bemanning werden
meegenomen om de Heerser van Agatha te ontmoeten, die hij als delicaat
en oud beschreef. Ze kregen te horen dat ze, ondanks onzichtbare barrières,
binnen mochten komen vanwege zijn hoge morele en ethische karakter.
De heerser zei verder, dat sinds de Verenigde Staten atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki hadden laten vallen, hun ras zeer bezorgd was over
de veiligheid en het overleven van de mensheid. Zelfs om er zeker van te
zijn dat we deze planeet en hun beschaving niet met haar vernietigd hebben.
Maar hun vaartuig was aangevallen door de militairen hierboven en Byrd
werd gevraagd om de boodschap en de waarschuwing aan de beschaving
te delen. Hun gastheren begeleidden hen vervolgens naar hun vliegtuig en
terug naar de buitenwereld.
Bij het sluiten, zei Byrd hij het Pentagoon van zijn bericht van de Meester,
werd geïnterviewd aandachtig door de Hoogste Krachten van de Veiligheid
en een medisch team en informeerde:
...bevolen te zwijgen over alles wat ik geleerd heb, namens de mensheid.
Ik word eraan herinnerd dat ik een militair ben en ik moet gehoorzamen
aan bevelen - hij schreef tien jaar later een laatste bericht, dat luidt:
De laatste jaren die sinds 1947 zijn verstreken, zijn niet vriendelijk geweest.... Ik moet zeggen dat ik deze zaak al die jaren trouw geheim heb
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gehouden, zoals ik mij had voorgenomen. Het was volledig in strijd met
mijn waarden van moreel recht. Nu lijkt het alsof ik de lange nacht voel
aankomen en dit geheim zal niet met mij sterven, maar zoals alle waarheid
zal het zegevieren en zo zal het ook zijn. Dit kan de enige hoop voor de
mensheid zijn. Ik heb de waarheid gezien en het heeft mijn geest levendig
gemaakt en heeft me bevrijd! Ik heb mijn plicht gedaan ten opzichte van
het monsterlijke militaire industriële complex. Nu begint de lange nacht
te naderen, maar er zal geen einde aan komen.
Net zoals de lange nacht van de Noordpool eindigt, zal de stralende zonneschijn van de Waarheid terugkomen... en zij die van de duisternis zijn,
zullen er in het licht vallen.... Want ik heb DAT LAND BEYOND THE
POLE, DAT CENTER OF THE GREAT UNKNOWN, DAT CENTER OF
THE GREAT UNKNOWN.
Hoe is dit alles mogelijk? Zou Byrd’s eigen zoon valse informatie publiceren die zijn vader zou belasteren? Of je Byrd’s verhaal nu wel of niet gelooft,
zijn invloed, morele status en moed kunnen nauwelijks genegeerd worden.
10. Operatie Hoogspringen
Een ander mysterie waarbij admiraal Byrd betrokken was, gebeurde vlak
na de Tweede Wereldoorlog met Operatie Hoogspringen. Er werd destijds
gezegd dat het een expeditie naar Antarctica zou zijn om “coalitie- en andere
grondstoffen te vinden”, maar dat verhaal veranderde later in “het opleiden
van militair personeel en het oprichten van een onderzoeksbasis”. In de
tussentijd kun je je afvragen waarom er voor beide missies 33 vliegtuigen,
13 marineschepen en bijna 5.000 soldaten nodig zijn... en waarom er op
mysterieuze wijze mensenlevens verloren gaan.
Lekken later bleek dat de echte missie was om de vermiste nazi-leiders uit
hun schuilplaats op Antarctica te halen, maar Byrd sneed de 8-maanden
durende missie kort na wat de Chileense pers rapporteerde als “problemen”
met “vele doden”, hoewel de gebeurtenis duidelijk werd gebagatelliseerd
in de VS. Na een militair gesteunde evacuatie, keerde de troepen terug,
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hun verhalen werden onmiddellijk geklasseerd als “top secret”. De lekken zeiden er aanvallen door hoogst geavanceerde “schotel” gevormde
luchtschepen waren. De Secretaris van de Marine (tegen die tijd, Secretaris
van Defensie) - James Forrestal, begon blijkbaar te “praten”. ...Hij werd
gedwongen om ontslag te nemen en werd al snel naar de psychiatrische
afdeling van het Marineziekenhuis van Bethesda gebracht, waar hij verhinderd werd om iemand te zien of te spreken, inclusief zijn eigen vrouw.
Toen deze hooggeplaatste man dood werd gevonden, werd het natuurlijk
als zelfmoord beschouwd, de zaak gesloten....

11. De Kanalen van Djwhal Khul
De esoterische Tibetaanse leraar, Djwhal Khul, die tijdens zijn leven informatie van zijn locatie in Tibet naar Alice Bailey in de VS stuurde, die hij
later persoonlijk ontmoette. Zelfs na zijn dood bleef Bailey de informatie
ontvangen van de verlichte spirituele leraar, genaamd The Messenger of
The Masters, die ervoor koos om samen te werken met discipelen die op
zoek waren naar werelddienstbaarheid in de genezing van de mensheid.
Kuhl - of DK, bevestigde dat Admiraal Byrd inderdaad naar de Binnenste
Aarde reisde zoals hij beweerde, dat er een zon in de Binnenste Aarde is,
maar niet zoals onze buitenste Zon. Hij zei dat de Aurora Borealis niet
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hierdoor veroorzaakt werd, maar door een andere lichtbron. Hij zei dat de
openingen bij de Polen zeer breed waren en dat schepen en vliegtuigen er in
kunnen vliegen, maar een nog onbekend energieveld, dat het camoufleert,
beschermt het natuurlijk. Hij bevestigde dat er ingangen waren naar de Binnenste Aarde in Egypte, Tibet en de Yucatan, en voegde er ook aan toe dat
er andere ingangen waren in de Bermudadriehoek, Sovjet-Unie en Afrika.
Hij zei dat er verschillende rassen in de Binnenste Aarde waren, net als aan
de oppervlakte, en sommige van hen waren vrij hoog. Hij bevestigde ook
dat de regering van de Verenigde Staten en andere landen zich bewust zijn
van de Binnenste Aarde en het feit verbergen zoals ze zijn met de UFO’s
en buitenaardse wezens.
12. De Dallas Thompson’s verdwijning
Dallas Thompson was een persoonlijke trainer in Californië, die tijdens een
bijna-dood-ervaring buiten het lichaam, onthullingen had van Inner Earth.
Na zijn herstel, werd hij een fervent onderzoeker, van plan om het gat te
vinden en te reizen dat Byrd zei te hebben ingevoerd op de Noordpool. In
2003. Na maanden van planning en voorbereiding verdween hij echter op
mysterieuze wijze.
13. Corey Goode’s Openbaringen
Tot slot - de meest opvallende klokkenluider van het Secret Space Program
- heeft Corey Goode, consistente, uitgebreide informatie gegeven over de
binnenste aarde. Onder zijn beweringen zijn de enorme aanwezigheid op
Antarctica. Een van zijn unieke verhalen is dat van de Maya’s, die zich
hebben teruggetrokken in de binnenwereld en er momenteel zelfs wonen.
Hij merkt ook op dat veel van de Pleiadische kanalen in feite afkomstig zijn
van binnenaardse wezens, die hun locatie beschermen, door te verklaren
dat ze vanuit de ruimte zijn.
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Hij beweert dat onthulling een wereldschokkende gebeurtenis zal zijn,
maar een noodzakelijke en smeekt iedereen om de Aarde te zien als een
moederlijk, levend wezen, dat ons uitnodigt om een diepere relatie met de
planeet te zoeken.
In onze drang naar macht, grondstoffen en controle, zijn we zo ontkoppeld
en onpartijdig geworden over de effecten die onze keuzes hebben op de
balans van de natuur.
7-7 Conclusie hoofdstuk 7
In de artikelen die ik gevonden heb via internet zijn stukken, documenten
en foto’s naar boven gekomen die veel zeggen als je door enkele zaken
heen kijkt. In hoofdstuk 9 gaan we de vele zaken op een rijtje zetten en dan
kan je zien dat soms in vreemde stukken van de tekst vele waarheden zijn
verborgen. Voordat we de zaken verder op een rijtje zetten, wil ik hier een
vertaling plaatsen van vele personen die diepgaand onderzoek, interviews
en research hebben gedaan en het allemaal bij elkaar hebben gezet in een
boek genaamd “Genesis voor de Nieuwe Tijd”. De auteur John B. Leith
heeft werkelijk baanbrekend werk geleverd en is een perfecte aanvulling
op wat we tot dusver gelezen hebben. Na de wetenschap en vele lossen
verklaringen een totaal werk wat veel zal verklaren.

157

Hoofdstuk 8
Uitgebreide documenten en getuigenverklaringen
Aantekening:
Voordat ik verder ga wil ik alle mensen, organisaties en alle websites waar
ik informatie gevonden heb bedanken voor deze informatie en gedachtegangen in deze materie. Achter in het boek heb ik, zover mogelijk, alle
namen en websites gepubliceerd die bijgedragen hebben aan dit geheel.
Verder verklaar ik hierbij dat dit boek NIET geschreven is voor commerciële doeleinden en heb er zelf geen royalty’s op staan. De gedachtegang
is dat ik zoveel mogelijk informatie bij elkaar wil hebben om een bepaalde
theorie voor te leggen aan het publiek.
Vanaf mijn toetsenbord iedereen hartelijke dank.
John H Baselmans-Oracle
Om alle details en documenten die voorhanden zijn duidelijk neer te zetten plaats ik hier de diverse getuigenverklaringen die ik gevonden heb,
beschreven in het boek “Genesis voor de Nieuwe Tijd” van John B. Leith.
Uitleg:
De definitie “rondvleugelvliegtuigen” staat voor wat we nu zien als zijnde
UFO’s.
Verder zijn de verklaringen die je nu gaat lezen wel rapporten vanuit defensies rond de wereld en officiële stukken van diverse officiële instanties
die sinds kort vrijgegeven zijn.
Let wel: Het zijn geen opgemaakte “verhaaltjes”.
“Genesis voor de Nieuwe Tijd” van John B. Leith
Het manuscript is volledig origineel, uit primaire bronnen, waarvan de
meeste anoniem moeten blijven. Er zijn meer dan 100 interviews afgenomen. Het onderzoek voor het project nam drie jaar van twee mannen tijd
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in beslag, plus duizenden uren vrijelijk bijgedragen door anderen, van wie
sommigen hun carrière in gevaar brachten om dit te doen. Het materiaal
werd voornamelijk verzameld in de VS, maar er werd ook een bezoek
gebracht aan de USSR, Mexico, Duitsland, Canada, Frankrijk, Engeland,
Spanje, Brazilië en het Vaticaan.

8-1 Aarde onder bewaking
Verklaring 1
De zon was twee uur hoog op 24 juni 1947 boven Mount Ranier in de
staat Washington, V.S. Een commerciële piloot die in het noorden in een
heldere lucht boven de Cascade Mountains vloog, richtte zijn zicht naar
links waar een flits was opgetreden op de tienduizend voet hoogte van de
torenhoge berg.
De 50-jarige Kenneth Arnold scande de reflectie, maar hij had niet gedacht
dat zijn beschrijving van de voorwerpen die hij bij de lichtinval had gezien,
zou leiden tot het ontstaan van een nieuw universeel woord.
Hier is hoe Arnold zich die middag uitsprak zoals later in kranten over de
hele wereld werd bericht: “De negen objecten die ik zag vlogen als scho159

tels, als je ze over het water zou overslaan. Hoewel wat Arnold zag zeer
technisch was, stelde hij het zich voor in een eenvoudige, idiomatische
term die daarna tot de verbeelding sprak van koningen en gewone mensen
over de hele wereld.
Aldus was bom de leeftijd van vliegende schotels in de twintigste eeuw.
En niemand, wetenschapper of ziener, kon de klok terugdraaien naar de
komst van het nieuwe luchttijdperk. Honderdduizenden gelijkaardige
waarnemingen in de huidige jaren zouden de wereld verdeeld verlaten
over de controverse. Eenvoudig begrepen, zou de vraag die gesteld wordt
zijn: Zijn de vliegende schotels echte stukken van hardware of zijn het
verzinsels van verbeelding?
Onbekend bij Arnold in de directe naoorlogse jaren, waren de ongeïdentificeerde vliegende objecten die hij waarnam, geconstrueerd en vertrokken
uit het geografische gebied waaronder hij vloog. In zijn bespiegelingen,
zou hij niet veronderstellen dat hij net het bewijsmateriaal van een luchtvaartkundig geheim had getuigd dat meer dan twintig jaar onder officiële
omslagen was gehouden.
Wat de ervaren piloot van vaste vleugelvliegtuigen had gezien waren zijn
eigen landgenoten die een revolutionaire doorbraak in de aërodynamica,
“ronde vleugel vliegtuigen” genaamd, bestuurden.
Vandaag de dag zijn de nieuwste versies van die vroege ronde vleugelvliegtuigen die Kenneth Arnold over de Cascade Mountains zag, ontsnapt
aan de banden van de zwaartekracht van de aarde, en dus gewichtloos,
patrouilleren ze in de buitenlucht van deze planeet en wagen ze zich onbevreesd in het rijk van de enorme ruimte.
Op dit moment, voordat de bredere verklaring van de intrigerende luchtfenomenen wordt onthuld, zal de gemiddelde lezer dit onbeantwoorde raadsel
herkennen. Nooit is aan leken verteld wat de identiteit is van de duizenden
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waarnemingen vanuit de lucht die professionele piloten en gewone toeschouwers in de laatste helft van deze eeuw hebben gezien.
Om het raadsel kort te verklaren, werden de zogenaamde vliegende schotels die door Arnold en talloze anderen over de wereld werden gezien,
door de Amerikaanse luchtmacht “ongeïdentificeerde vliegende objecten”
genoemd. De terminologie werd gemeengoed maar misleidend. Vandaar
dat het kortere eufonisme, de UFO’s werden gebruikt om dergelijke waarnemingen vanuit de lucht over de hele wereld te beschrijven. Dit gezegd
zijnde, zal de lezer eerst kennismaken met vier identificeerbare luchtfoto’s
die gederubriceerd zijn. Het zijn allemaal onderzochte en gedocumenteerde
gevallen uit de jaren 1947, 1948 en 1955, en het zijn daadwerkelijke neerstortingen en ontmoetingen met wezens uit andere werelden.
Na deze rapporten zal het verhaal worden onthuld van het ronde vleugelvliegtuig zoals het op de planeet Aarde is ontwikkeld. En wanneer de
openbaring wordt ontvouwd, vrij ongemerkt, zal bij de meeste lezers de
volgende conclusie opduiken:
Voor Aardbewoners is het ontstaan van een nieuw tijdperk al begonnen. En
het is vanzelfsprekend - we zijn laat in het aansluiten bij de interplanetaire
wezens die zich hebben gewaagd in de uitgestrektheid van het universum
op zoek naar andere intelligente wezens.
Het is een nieuw fenomeen, de ongeïdentificeerde vliegende objecten - en
daarmee de buiten- en buitenaardse wezens.
8-2 Raadsel van de verpletterde UFO’s.
Op een nacht in 1955 storten drie bemande ruimteschepen van buiten het
eigen zonnestelsel van de aarde neer in de woestijn bij Farmington, New
Mexico. Hun ongeplande landingen hebben een vuurwerk afgeworpen dat
honderden mensen gedurende 20 mijl hebben gezien.
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Toch hebben maar weinig Amerikanen meer dan 22 jaar later van dat verstopte ongeluk gehoord - behalve die in geclassificeerde militaire kringen.
De drie intergalactische ruimteschepen, met 28 wezens aan boord, brachten
het meest onthullende bewijs dat de mensheid niet alleen in het universum
was en dat de aarde onder militair toezicht stond van onvriendelijke indringers. Deze openbaring heeft ook de wetenschappelijke gemeenschappen van
de aarde ontnuchterd. Omdat het buitenaardse schip zonder enige twijfel
recht uit een ruimte-odyssee van de toekomst kwam.
Voor lezers die de neerstortingen van buitenaardse ruimtevaartuigen, bekend als het Farmington Incident, begrijpen, begon het ongeveer 450 mijl
na de neerstorting laat op de avond van 17 januari. Op dat moment hield een
team van communicatiespecialisten, met de code “Bootstrap”, de manoeuvres van het leger in de gaten met geavanceerde langeafstandsapparatuur.
Terwijl de monitor de draaischijf draaide, pikte hij het verkeer op van een
verre amateurband. Wat hij hoorde was zeer ongebruikelijke “ham”-praat.
De opmerkingen van de ham waren in feite een introductie tot wat in de
komende 48 uur Amerika’s meest dramatische poging zou worden om
levende buitenaardse wezens uit de ruimte te arresteren.
De radioham met een staccato stem had zijn luisteraar verteld dat “een
groot, helder voorwerp van bovenaf was neergestreken en in de woestijn
in de buurt van Farmington was neergestort”. Toen het de aarde raakte, was
het weggeslibd en gestuiterd en had het een pad van een mijl lang gemaakt.
Gerammel, raspen en tuimelen over de woestijn hield het uiteindelijk op.
De ham noemde het toen “een janker van een vliegtuig of meteoor crash”,
maar beëindigde zijn boodschap door te zeggen, vreemd genoeg, dat er
geen explosie was geweest. Toen tekende hij af met het advies dat hij op
weg was naar de plaats van de explosie.
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Dat waren er nog tientallen anderen die getuige waren geweest van de
ongewone nachtelijke vertoning.
Twaalf uur later waren de monitoren van “Operatie Bootstrap” in directe
opdracht van de Offutt Air Force Base een communicatie- en reddingsteam
geworden dat aankwam in de buurt van het drama van die nacht. Reizend
met hoge snelheden en met de hoogste prioriteit, spoedden ze zich voort,
waarbij ze nog steeds de politie en amateurluchtgolven in de gaten hielden. Elke band die ze afstemden overtuigde hen ervan dat het voorwerp
van hun hele nachtstuwkracht een neergehaald militair vliegtuig was, dat
ofwel geclassificeerd materiaal of hooggeplaatste militaire of civiele passagiers bevatte.
Onderweg had het team volgens de instructies een extra communicatietruck,
jeep en live munitie aangeschaft.
Toen gebeurde het onverwachte weer. Een andere ham, bevestigd door
de radio van een State Trooper, meldde een tweede crash om 14.00 uur in
dezelfde omgeving. “De commandant drong er bij zijn nachtkonvooi op
aan om sneller te gaan”.
Het was 8:30 uur in de ochtend van de 18e uur toen het team op de plaats
van bestemming aankwam.
Toen majoor Robert Farrel (niet zijn echte naam) van St. Petersburg, Florida, probeerde een pad naar de wrakken vrij te maken, zoog een andere
meteoorachtige blok uit de lucht van direct boven hem. Er was stilte toen
het ding naar de aarde sloeg.
Het derde object sneed weer een woestijnbreedte van golvend zand af
en begroef zichzelf binnen een straal van een mijl rond de eerste twee
crashplaatsen.
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Toen de laatste crash naderde, bevestigde het beveiligingsteam vrijwel
onmiddellijk dat ze niet op de plaats van een toevallige crash van een
conventioneel vliegtuig waren. Het silhouet van het gehandicapte object
gaf ook aan dat het geen ruwe meteoriet was.
Wat ze in de totale scène zagen waren drie vreemde, ongeïdentificeerde
luchtschepen van vergelijkbaar ontwerp, enigszins schotelvormig.
Toen de “Bootstrap”-bemanning zich vermengde met de menigte om de
scène te overzien, begonnen de mensen op de rompen te bonzen met een
verscheidenheid aan gereedschappen en stenen. Eén man stond op het punt
om op de romp van één van de neergehaalde schepen te vuren met een
hoog aangedreven geweer toen het reddingsteam van tien man positieve
actie ondernam. De nieuwsgierigen werden afgeschrikt door de geweren
van de Bootstrap bemanning en trokken zich terug.
Maar de Bootstrap Major voelde zich instinctief ongemakkelijk - hij voelde
dat er binnenin intelligent leven kon zijn. Krachtige microfoons werden
tegen de huid gehouden, maar er werden geen interne geluiden of stemmen opgepikt.
Kijkend naar binnen door een gat van ongeveer zeven centimeter in diameter, wierp de luchtmacht-majoor een glimp op van het verschroeide interieur
van het schip en zag twee zwaar verbrande lichamen die op stoelen leunden.
Uiteindelijk werd een vijf bij vier voet deur (volledig onzichtbaar van
buitenaf) gevonden en geopend. Toen de majoor binnenkwam, kon hij zien
dat de inzittenden van het schip in een flitsbrand waren omgekomen. Had
het buitenaardse schip een magnetische draaikolk hoog boven de aarde
geraakt of was het het slachtoffer van een luchtaanval op grote hoogte?
Eerst werden de lichamen verwijderd en in militaire zakken gelegd. De
verkoolde lichamen waren gemiddeld 32 inch groot met een gigantisch lijk
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van bijna vier voet. Het gewicht werd door de medische autopsie geschat
op 65 tot 75 pond, waarbij de reus bijna 100 pond woog. (Zie bijlage). De
handen van elk lijk waren nog steeds gehandschoende, maar ze hadden
hun glasachtige helmen niet gedragen bij de inslag.
Nader onderzoek toonde aan dat een aanraking van een vinger in de buurt
van de kraag automatisch een pak uit één stuk openritste om lichamen met
een huidpigment van goudbruin te onthullen. Het haar op elk van hen was
zwart, hun ogen hadden geen irissen, en waren westers van uiterlijk. Hun
voeten waren slank en ongewoon lang, net als de tenen. Handen en voeten
hadden elk vijf aanhangsels met spijkers. De geslachtsorganen waren gepot
in huidplooien wanneer ze blijkbaar niet in gebruik waren.
Majoor Farrel had toegang gekregen tot het eerste schip door een toevalstreffer toen zijn hand een deuropener aanraakte terwijl hij zich rond de
binnenkant van het raamgat voelde.
Een andere gelukkige blunder vond nu plaats. Helemaal in zijn eentje begon
een van de reddingsteams aan de bediening van de console van het schip te
gapen. De majoor zag hem en haastte zich om verdere schade te voorkomen.
De vandaal viel per ongeluk tegen een verborgen paneeldeur die door de
plotselinge impact van het gewicht van de man gewoon openging. De
11” vierkante deur was volledig onzichtbaar, net als alle naden aan de
buiten- en binnenkant van het schip. Binnenin het verborgen paneel lag
een kristallijne, metalen ring met een diameter van ongeveer 18 inch en
een dikte van drie inch.
Boven op het dak herinnerde de majoor zich dat hij een nauwelijks zichtbare
Impressie had opgemerkt, ongeveer even groot als de ring. Toen de ring in
de cirkelvormige groef werd geplaatst, klampte hij zich magnetisch vast.
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De mensen die het buitenaardse schip onderzochten waren nauwelijks
voorbereid op wat er daarna gebeurde. Omdat de ring tegen de klok in
gedraaid was, ongeveer 40 graden vanaf de setpoint, werd de magnetische
hechting die het schip intact had gehouden, uitgeschakeld.
Bedlam brak los, zowel binnen als buiten, toen het schip naar buiten toe
in negen bloemblaadjesachtige secties begon te vallen. De binnenredders
tuimelden tussen de gescheiden secties naar beneden toen de buitenste
segmenten wegsprongen. Niemand was gewond, behalve de kneuzingen,
toen de secties zich loskoppelden en de binnendeuren van de console en alle
toegangspanelen opengingen, waardoor de inhoud ervan zichtbaar werd.
Alleen de middenbehuizing, gelegen op de bodem van het schip, bleef
intact. Het was cilindervormig, drie voet in diameter en drie voet hoog.
Dit stuk was licht radioactief en bleek later de krachtbron te zijn voor het
antizwaartekrachtveld energiesysteem van het schip.
De opslagruimten bevatten extra vluchtuitrusting, voedselwafels, reserveonderdelen, medische benodigdheden en karteringsinstrumenten die het
reddingspersoneel niet kende.
Dat het buitenaardse schip van buiten het eigen zonnestelsel van de aarde
kwam, concludeerde de Amerikaanse luchtmacht later, en kaarten binnenin toonden aan dat zijn thuisplaneet zich in een afgelegen deel van de
Melkweg of zelfs van een sterrenbeeld in een ander sterrenstelsel kon bevinden. Maar stellaire coördinaten van de thuisplaneet konden niet worden
vastgesteld. Zijn missie en die van zijn moederschip was om de Aarde in
kaart te brengen en deze intelligentie te rapporteren aan hun thuisbasis.
De mannen vonden kaarten die de conformiteit van de Aarde met rivieren,
bergen en steden duidelijk zichtbaar maakten. Vierkante kaartbladen van
een metalen stof toonden de in kaart gebrachte rasterlijnen van de aarde
die langs magnetische variaties liepen. De resultaten waren in tegenstelling
tot de bestaande chartografische methoden van de Aarde, die de positie van
de kaarten op basis van lengte- en breedtegraad laten zien.
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Dit buitenaardse schip werd gemeten op 27 voet in diameter en negen voet
dik. De onderzijde was licht hol met drie ronde zwenkwielen met een onderlinge afstand van 120 graden, die in uitgeschoven toestand het tuig van
het schip werden. Het ontwerp van het schip had een beetje de vorm van
een kuiplantaarn, behalve dat de onderrok naar buiten toe was afgefakkeld.
Op de derde dag na aankomst werden de reddingsoperaties verplaatst
naar een tweede schip. Dit schip was schotelvormig, 36 voet in diameter,
en had dezelfde driewielige landingsgestellen als op het eerste schip dat
binnenkwam. De bemanning zandzakte de buitenkant in, bracht de gereedschapsring aan en verdraaide de gereedschapsring naar de middelste top.
Opnieuw scheidde het schip in negen gelijke delen, waarbij de middelste
pinkrachtbron rechtop op de bodem bleef staan.
Binnenin werden nog eens vier verbrande lichamen gevonden en de reddingsbrigade verwijderde opnieuw de lichamen van menselijke tegenhangers uit een andere wereld. Zij plaatsten de vier dode vreemdelingen
naast hun twee kameraden van schip nummer één. Verschillende medische,
technische en wetenschappelijke experts waren nu aanwezig. De kleinere
schepen en hun inhoud, samen met de lichamen, werden gemoedelijk
geladen door kranen aan boord van lageboytrucks voor de uiteindelijke
levering aan Wright Patterson Air Force Base, Hanger No. 18, Dayton,
Ohio. Air Research and Development Command, onder het toeziend oog
van Air Technical Intelligence Command, zou nu het transport en de uiteindelijke studie overnemen.
Bij Offutt en Wright Patterson Air Force Bases waren de experts van de natie
uit de hele V.S., op welk gebied dan ook, al bijeengebracht - en gezworen
tot geheimhouding. Deze deskundigen zouden proberen de betekenis van
deze bezoekers uit de ruimte te begrijpen en de vooruitgang van Amerika
te vergelijken met die van de ruimtevaarttechnologie van een vreemde
samenleving.
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Het team van deskundig personeel was inmiddels uitgegroeid tot ongeveer
150 personen. Het grootste vaartuig, ongeveer 100 voet in diameter, werd
nu benaderd. Na het uitgraven van het schip kon men geen opening vinden,
maar de magnetische ring bleek opnieuw het instrument om het schip te
openen. Hij was net als de anderen uit elkaar gesprongen. De middelste
kern van de anti-zwaartekracht voortstuwingsinstallatie was negen voet in
hoogte en negen voet in diameter.
De radioactiviteit, hoger dan de andere, was minder dan de uitstoot van
een röntgenapparaat van het ziekenhuis. Loodschilden werden gebruikt
om de kern te bedekken.
Binnenin werden 22 verbrande lichamen gevonden. Het schip was functioneel hetzelfde als de kleinere schepen, maar had een diameter van 99,9
voet. Het was bewapend met dodelijke laserstralen en was waarschijnlijk uit
de lucht geschoten door een ander ruimteschip met superieure vuurkracht
dat ook de eerste twee schepen had gestuurd.
Bovendien werden er kombuizen, slaapvertrekken en baden onthuld. De
knoppen op het bedieningspaneel met het nummer 81 in blokken van 9
waren voorzien, samen met negen andere functionele schijven, voor gebruik door piloten en navigators. Deze schijven hadden lichte inkepingen
voor vingertopbediening. Vingertopjes geplaatst op verschillende indenture combinaties gaven blijkbaar snelle commando’s aan de verschillende
elektrische systemen. De aarddeskundigen vroegen zich af hoe de vingers
van de buitenaardse wezens wendbaar genoeg waren om het systeem te
bedienen totdat hun handen werden onderzocht. De vingers draaiden in
een boog van 180 graden naar voren en naar achteren. De hele bemanning
had deze fysieke afwijking.
De wetenschappers bevestigden ook dat bepaalde navigatieapparatuur in
het vluchtgeleidingssysteem was afgestemd op het registreren van geestpatronen of vice versa.
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Elke vreemdeling had vier longen waardoor hij in een bepaalde tijd
langzaam kon comprimeren en comfortabel ademen in de atmosfeer van
de aarde. Hun bloed was bruinachtig van kleur en dikker dan het onze.
De autopsie toonde aan dat ze waarschijnlijk een mengsel van lucht met
minder zuurstof in hun levensondersteunende systeem hadden geademd
dan de mensen op aarde.
Het bruine, centrale deel van het oog was vast van kleur. Onder de buitenste
lagen waren de focusmembranen verborgen. Blijkbaar konden de wezens
zonder oogletsel in de zon kijken of in de duisternis van de ruimte kijken.
De lijken waren uitgekleed en ondergedompeld in alcohol. De groep was
zo bijna identiek dat ze genetisch gekloond leken te zijn. Als ze niet in
een enkele groep door onze straten liepen, zouden hun verschillen met de
mens waarschijnlijk onopgemerkt blijven. Elk van hen bleek ongeveer 25
jaar oud te zijn wanneer de tijd op aarde wordt gemeten.
Geconcentreerde voedselwafels werden ontdekt. Elk van deze was ongeveer 1 1 1 1/2 inch lang, de grootte van een enkele stok Dentyne kauwgom. Een wafeltje dat in de buurt van een lichaam werd gevonden, werd
per ongeluk in een bad met water gedropt en onmiddellijk opgelost. Het
aroma was als dat van vanille-extract. Het borrelde en schuimde over de
rand van de emmer, definitief toenemend in een delirant smakend deeg
dat een 30 gallonsbak zou hebben gevuld. Het reddingsteam noemde het
mengsel schertsend “desert manna”. Later werd bewezen dat één klein
voedselwafeltje een persoon minstens drie dagen lang alert en zonder de
behoefte aan slaap hield.
Metingen van het grote schip toonden aan dat het schip een diameter had
van 99,9 voet en dat de buitenste rand van het schip een perfecte cirkel
vormde. Het was 27 voet door het echte midden van de koepel en 18 voet
aan de rand van het midden van de koepel. De kleur was metaalgrijs met
geen zichtbare markeringen, ramen of openingen.
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Binnen twee weken was de operatie voorbij. De overige lichamen werden
in glazen cilinders geplaatst en samen met hen werd hun uiteengereten
schip, bedekt met dekzeilen, uit de woestijn gesleept. De provinciale
politie hielp bij het sturen van het verkeer. ‘s Nachts werden het schip en
andere resten van het ongeval verscheept naar Kirkland Air Force Base
bij Albequerque, New Mexico. Van daaruit werden ze aan boord van een
groot zesduwerschroefvliegtuig, een C99 genaamd, geplaatst. Drie reizen
waren nodig om het materiaal naar Wright Air Force Base te vervoeren.
In januari werd een rapport gemaakt aan de verzamelde Congresleden,
Senatoren en militairen in het ndergrand Commandocentrum van Offutt
Air Force Base. Kijkers kregen de lichamen, films, monsters en andere
ondersteunende grafieken en gegevens te zien.
De bevindingen werden gepresenteerd door ongeveer 20 technische experts die over een periode van vijf uur werden gebeld. Ontvangen door het
verslag uit de eerste hand van zoveel betrouwbare getuigen, was kapitein
James Ruppolt, die aan het hoofd stond van het “officiële” Project Blue
Book over UFO-waarnemingen.
Met instemming van de aanwezigen, en met goedkeuring van President
Eisenhower, werd het deksel van de geheimhouding luchtdicht op het
Farmington “incident” geschroefd. De officiële lijn op alle ontmoetingen
en waarnemingen groeide harder -- wezens uit de ruimte bestonden niet.
Niettegenstaande begonnen de geheimzinnige ondernemingen daarna om
de kosmische ruimtetechnologie en de wetenschappelijke vooruitgang te
beoordelen die op de schepen worden gevonden en hen met de verwezenlijkingen van de Luchtmacht van de V.S. te vergelijken.
De kracht of zwakte van een land ligt uiteindelijk bij zijn volk. De officiële houding van de Lucht Intelligentie was dat het Amerikaanse volk
niet kon begrijpen dat wezens van lichtjaren weg op Aarde spionage voor
onbekende doeleinden deden.
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Toen de officiële boeken over het Farmington-incident werden gesloten,
begon de luchtinlichtingendienst met het verzamelen van films en tapes die
bij de crash werden meegenomen. Kranten maakten kort melding van het
verhaal, spraakzame mensen werden gedwongen en de Farmington-affaire
werd begraven waar ze begon - in New Mexico.
Sinds 1955 is het “geheim” doorgedrongen tot verschillende aanverwante
wetenschappelijke, medische en technische gebieden door middel van
geschriften, sprekers en referenties die verwijzen naar de verschijnselen.
Vandaag de dag wordt geschat dat tenminste 1000 personen kennis hebben
van de neerstortingen van de drie buitenaardse ruimtevaartuigen.
Maar slechts een handvol mensen, voornamelijk personeel van de Amerikaanse luchtmacht, wist wat er die dag werkelijk boven Amerika gebeurde
toen drie buitenaardse schepen die op de planeet Aarde spionage uitvoerden
met dode bemanningen in de buurt van Farmington, New Mexico, uit de
hemel tuimelden.
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8-3 Geval nummer twee
De Robot Earth Watchers
Honderden waarnemingen werden in een periode van drie jaar geanalyseerd
in verschillende landen, maar er zijn geen betere gevallen dan de contacten die in Amerika zijn geregistreerd tussen homo sapiens en wezens van
buiten de EU.
Veel nuttige inlichtingendiensten zijn van mening dat het nationale bewustzijn van de aanwezigheid van vreemdelingen moet worden uitgebreid. En
ook snel, zeggen ze, om massaangst of hysterie te voorkomen. Sommige
van de vreemdelingen die al onder ons zijn aangekomen, willen dat hun
aanwezigheid ook bekend is. Zij kunnen de voorhoede zijn van intelligente
wezens die verspreid zijn over de kosmos en waarvan de plannen oproepen
tot een totale communicatie met de aarde voor het einde van deze eeuw.
Daarom is slechts een korte opsomming van de volgende twee gevallen
essentieel om de realiteit van weer een ander soort buitenaardse “ogen”
weer te geven die gebruikt worden om naar de militaire installaties van
de aarde te kijken.
Het was in 1958 in de buurt van de stad Irrigon, in de buurt van de Columbia River, dat de episode plaatsvond. De onbekende inzittenden werden
“gevangen genomen” en verwijderd, hun vaartuig werd neergehaald door
een ondersteunende schieteenheid ter bescherming van de luchtmachtbases
van Fairchild en Tacoma. Later werd het schip naar het hoofdkwartier van
SAC in Offutt vervoerd.
Bij het binnenkomen van het schip werden er geen mensen of humanoïden
gevonden, maar vier robots bij de besturing. Nadat de koppen niet met
conventionele methoden waren verwijderd, werd geprobeerd een van de
robots te dragen door de voeten en achterkant van het “hoofd” op te tillen.
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Bij het optillen van het “hoofd” naar boven kwam een overeenkomstige
beweging in een van de armen naar boven, waarbij een ongeziene ontgrendelingsmechanisme in de achterkant van de “schedel” werd onthuld,
waardoor de “hersenen” van de robot aan het licht kwamen.
Letterlijk honderden lichtsensoren bestonden uit de ogen van de robot - met
signalen van deze sensoren die door middel van een instantane replay tape
naar de computer van de robot in zijn borstholte werden gestuurd. Toen
de computer de impulsen van de lichtmeters (ogen) accepteerde, stuurde
hij de responsopdrachten naar de armen, benen, voeten en vingers of het
hoofd om alle of een deel van de leden te vertellen welke actie nodig was
om de besturing van het schip goed te bedienen of aan te passen.
Nadat de computer de afgeplakte instructies had ontvangen, werden ze
ingelogd in een geheugenbank, de spoel of tape ging terug naar de lichtsensoren en vandaar naar de computer of de hersenen voor verdere instructies.
De voeten en handen van de robot hadden elk maar drie cijfers.
Het robotvaartuig werd door deze analoge eenheden bestuurd om de aarde
in kaart te brengen en te bewaken. Van de vier eenheden die bij de Irrigon
crash werden gevonden, was er slechts één onbeschadigd. Zes maanden
na het herstel van Irrigon begonnen de VS met het maken van de eerste
thermografische beelden.
Aardse wetenschappers zijn er nu van overtuigd dat de technologie van de
ene planeet of het zonnestelsel sterk kan verschillen van die van een andere.
Zo werd een moederschip hoog in de lucht boven Irrigon op de dag van
de “robot”-crash gebruikt om het algemene bewakingsplan van de aarde te
starten en hetzelfde op te nemen van de drones die zich misschien boven
verschillende strategische militaire gebieden in de V.S. bevonden.
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Een ingenieur haastte zich naar de Irrigon site voor het verslag, concludeerde dat het analoge schip een ongekaarte magnetische draaikolk had
geraakt met 15.000 mijl per uur, maar niet iedereen was het daarmee eens.
De landing van dit buitenaardse schip van een onbekende planeet werd
ook door de luchtmacht gemeld als een meteoriet, maar toen het door de
radar werd gevolgd, bleek het een 90 graden rum te hebben gemaakt toen
het door een ander object werd achtervolgd voordat het vaartuig van het
onderwerp de stroom verloor en naar de grond tuimelde.
Tenminste tien buitenaardse schepen zijn in Amerika neergestort sinds de
eerste werd gevonden. En afgezien van robots, misschien wel 40 lichamen
zoals de onze zijn geborgen en geautopieerd. Vandaag de dag worden er
rapporten over hen ingediend in de grote bibliotheek met informatie over
het terrein van de CIA in Arlington, Virginia.
8-4 Zaak nummer drie
Het Mantell-incident en de levende vreemdelingen
In UFO-annalen is een van de meest herhaalde verhalen die van kapitein
Mantell die op 7 januari 1948 door een UFO boven Godnam Field, Kentucky, werd neergeschoten. De officiële versie stopt daar, behalve om toe
te voegen dat zijn stoffelijke resten werden geborgen, gevolgd door een
passende militaire begrafenis die een einde maakte aan de episode.
Maar het verhaal van de 25 jaar oude WOAce was nog lang niet af met
het bergen van zijn stoffelijke overschotten. Op dat moment begint het
echte verhaal. Slechts enkele seconden voordat Mantell door de UFO werd
neergeschoten, had hij een gelukkige uitbarsting van machinegeweervuur
in een vitaal deel van het buitenaardse vaartuig geland.
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Gelijktijdig met de val van Mantell’s P51 gevechtsvliegtuig naar de
crashplaats op de heuvel, fladderde de UFO ook naar de aarde binnen drie
mijl van het militaire vliegveld waarover hij was onderschept. De toren
bij Godman Field had in eerste instantie een object gemeld dat niet kon
worden geïdentificeerd op hun radar. Ondertussen, was het vliegen van
een routinevlucht over het gebied een groep Nationale Wacht van de Lucht
Kentucky van de Lucht Nationale Wacht waarvan
Kapitein Thomas J. Mantell, als vluchtleider, werd verzocht een onderzoek
in te stellen en indien mogelijk, de zaak uit te dagen.
Bij het bereiken van het 8000 voet niveau, riep kapitein Mantell naar de
toren dat er een helder, cirkelvormig object onder hem zweefde. Hij hield
contact met de toren toen het object vijftig voet onder zijn vliegtuig bewoog
en begon hem te passeren. Vervolgens hove het object zwijgend langs de
stuurboordvleugel van Mantell. In het 30-voetige vaartuig zag Mantell drie
figuren hem door de patrijspoorten observeren.
De UFO die de UFO onder de loep nam, steeg toen tot 30.000 voet, waarbij
kapitein Mantell niet in staat was om de afstand te overbruggen tijdens de
achtervolging. Nadat hij de UFO had achtervolgd in een vergeefse poging
om hem in te halen, meldde Mantell dat de UFO hem met een fantastische
snelheid in wat een zelfmoordcursus leek te zijn, een bocht van de UFO
had gemaakt. Op het laatste moment schoot Mantell een uitbarsting op
het object. Het stopte abrupt in de lucht en een botsing werd nauwelijks
vermeden toen de UFO in de richting van de aarde viel. Heet in de achtervolging, rolde Kapitein Mantell en volgde hem. De toren hield radarcontact
en kon de achtervolging observeren. Toen de UFO met de P51 op zijn
staart neerdaalde, zagen degenen onder hem een verblindende flits, alsof
er misschien een uitbarsting van explosief licht de P51 had geraakt. Het
vliegtuig brak uit elkaar en stortte neer op de zijkant van een berg, ongeveer
vijf mijl van Franklin, Kentucky.
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De dag was bewolkt met een lichte waas toen de vrachtwagens op het veld
uitrolden nadat de grondpersoneelsleden getuige waren geweest van de
lichtflits die de P5 1 had geraakt, waarna het vliegtuig in stukken begon te
vallen. Een luchtkapitein en sergeant fotograaf haastte zich door de poorten
naar de vallende UFO. Terwijl ze naar de plaats van bestemming snelde,
ving de fotograaf met behulp van een zoomlens ook de tragische scène van
het uiteenvallen van de P51 in het zicht van de basis.
Ondertussen, het ongeïdentificeerde vliegende voorwerp sloeg over en
tuimelde langzaam naar de aarde, gloeiend als een vuurbal. Het was deze
felle gloed van de UFO die de noodherstelploeg en de fotograaf in staat
stelde om precies de buitenaardse crashplaats te vinden.
Het voorgaande is het verhaal van de achtervolging. Kapitein Mantell
schoot de UFO neer. De UFO heeft hem op zijn beurt vernietigd. Voordat
een van beide vliegtuigen was neergestort, had de vliegbasis haastig twee
noodbemanningen naar de luchtmachtbasis gestuurd. De ene haastte zich
naar het wrak van de P51 en het andere voertuig reed naar de plaats van het
ongeïdentificeerde vliegende object. Het fototeam had opdracht om naar
de UFO te gaan, maar onderweg was het mogelijk om de desintegrerende
P51 te fotograferen.
De inlichtingendienst van de luchtmacht bereikte als eerste de crash van
Mantell. Het vliegtuig was in duizenden stukken uiteengevallen. Er was
geen vuur en geen geur van verbrand vlees of stof. Ze vonden Kapitein
Mantell nog steeds in helm, pak en laarzen. Toen ze de kleren uittrokken,
vond de noodbemanning een schoon skelet, intact van top tot teen.
De resten werden naar een laboratorium van de luchtmacht gebracht voor
identificatie en autopsie. Het skelet van de overledene Captain Mantell werd
later in een verzegelde container geplaatst en naar een nabijgelegen begrafenisondernemer gebracht, waar het in een kist werd gelegd en verzegeld.
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Het verhaal bij de UFO crashplaats had een ander einde. Toen de fotograaf
doorging met het fotograferen van de crash, zagen ze de gloed van het
schip ophouden toen ze aankwamen. Een deur ging open en langzaam
kwamen er drie wezens met handen in de lucht tevoorschijn. De kleur van
hun huidskleur was licht bruin, ze waren groot van gestalte met hoge en
smalle voorhoofden. De vliegers haastten zich naar de UFO toe, de geweren werden getrokken, zoals een van de wezens in perfect Engels zei: “We
bedoelen jullie geen kwaad. We zijn in vrede gekomen”.
De sergeant van de fotograaf begon officiële foto’s van de buitenkant en
het interieur van het vaartuig te breken. (Deze foto’s zouden bijna 30 jaar
verborgen blijven in een kluis in Washington). De buitenaardse wezens
werden terug naar de basis gejaagd toen de verwarde poortwachter de
opdracht kreeg om de groep binnen te komen zonder identificatie van de
vliegers of buitenaardse wezens.
Drie dagen later, in het administratiegebouw, werden de aliens nog steeds
verhoord door een batterij Air Force Intelligence Officers van het Pentagon.
Hun vreemd verhaal: Ze kwamen van Venus, de hoofdstad van dit zonneimperium. Ze zeiden dat andere buitenaardse vaartuigen in de lucht in
die tijd bemanningen hadden van Pluto, Saturnus, Mars, enz. De militaire installaties van de aarde werden zorgvuldig onderzocht, zeiden ze,
zonder vijandige bedoelingen, behalve om de vooruitgang van de aarde
te registreren voor interplanetaire reizen en nucleaire oorlog, het aardse
stigma dat onze zusterplaneten had gewaarschuwd om constant toezicht
te houden. Zij zeiden dat zij, toen zij door de P51 uitgeschakeld werden,
geen vergeldingsacties instelden.
Eerder, werd hun ambacht geprogrammeerd om binnen door radar moeilijke
situatie op om het even welke tegenstander te stralen die eerst ontsproot.
De menselijk-als wezens herhaalde dat zij droevig waren en niet van plan
waren geweest om het leven van een aardman te nemen.
177

De luchtmacht was nog niet beslist wat ze met hun onverwachte bezoekers
moesten doen, die in feite het Amerikaanse luchtruim waren binnengegaan
om alleen maar te observeren.
Terwijl de basisradar de hemel aftastte, volgde hij nog meer ruimteschepen
die hoog boven de lucht zweefden. Daarom werd afgeleid dat het berechten van de aliens voor moord van bovenaf vergeldingsacties zou brengen.
De drie vreemdelingen werden routinematig in het wachthuisje geplaatst.
Het was tijdens de tweede nacht dat het probleem van het aardse recht en
de ethiek zonder aardse hulp werd opgelost. In de loop van de nacht verliet
de met de detentie belaste militaire politieagent zijn wachtdienst en rende
naar de verantwoordelijke officier. “Ze zijn weg,’ riep hij. “De gevangenen
zijn weg! Snel onderzoek door de veiligheid wees uit dat de celdeur op
slot was, dat de getraliede ramen nog steeds intact waren en dat er geen
ontsnappingsgaten in de muren waren gesneden.
Minder dan een uur later kwam het antwoord. Zonder menselijk handelen
begon er een bericht te verschijnen op de telex van het station. Gelijktijdig
in de toren en de communicatiekamer was hetzelfde bericht hoorbaar. In
feite stond er:
“Wij zijn een metgezel van de neergeschotene. Wij betreuren het dat we
uw vlieger hebben gedood. De daad was niet opzettelijk. Geef uw piloten
in de toekomst de opdracht om niet op onze schepen te schieten om verder verlies van mensenlevens te voorkomen. Onze ruimtevaarders die in
uw gevangenis worden vastgehouden, zijn zojuist gered met een voor u
volkomen onbekend middel. Op een ander moment, nadat de vriendschap
tussen ons tot stand is gekomen, zullen wij u vertellen hoe het geheim van de
ontsnapping tot stand is gekomen. Wij zijn in uw ruimte om te observeren.
Wij willen u geen kwaad doen. Nogmaals, vergeef ons alstublieft voor het
onvermijdelijke doden van uw piloot. Het spijt ons oprecht”.
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Ten tijde van de verdwijning van de buitenaardse wezens werden door
verschillende getuigen enkele ongewone en geverifieerde waarnemingen
gedaan. Hier is wat beschreven wordt als gezien worden. “Een 100 voet
ongeïdentificeerd vaartuig viel van bovenaf naar beneden en zweefde
boven het wachthuisje. Uit het vaartuig kwam een straal van wit licht
tevoorschijn, met een groenige tint. Op, of binnen deze lichtstraal, zijn
de drie buitenaardse wezens opgestegen of op onbekende wijze door het
plafond opgenomen naar het voorzittende schip boven het wachthuis.”.
Een niet aardende man die al jaren in Washington wordt gezien en een
vertrouweling van de presidenten is geweest die de ontsnappingsstraal
heeft beschreven. Hij zei dat het een stevige straal was die objecten in
zijn pad desintegreerde door de atoomstructuur te demonteren terwijl de
straal scheen en het weer in elkaar zetten van de atoomdeeltjes toeliet toen
de straal werd uitgeschakeld. De ruimtevaarder in Washington, die Plateu
heet, legde uit dat het stralenprincipe in Venus al lang voor het begin van
de huidige wereldbeschaving (die hij verklaarde 33.000 jaar geleden te
zijn) werd toegepast. Plateu zei dat de straal ook was ontwikkeld op het
gezonken continent Atlantis, maar dat het principe ervan verloren ging
toen het continent 12.000 jaar geleden zonk.
Hoe etherisch de wezens ook leken te zijn op het moment van hun ontsnapping, ze droegen onmiskenbare menselijke eigenschappen. Lichaamsvorm
was menselijk, met westerse kenmerken, met blond haar, met lange en
slanke vingers: hoogte 5’ 6” tot 5 10”, met een jeugdige uitstraling. Gewoonten tijdens de detentie: ze namen water waarin ze op verschillende
tijdstippen rode of witte pillen lieten vallen. Ze gebruikten de wc-installaties
en de officiële rapporten zeggen dat ze de voedingsstoffen passeerden en
plasten net als de menselijke mannetjes. Geen wonder! Ze stonden erop
dat ze van de voorouderlijke planeet van de witte rassen op aarde kwamen.
Zo eindigt het Mantell incident, met uitzondering van meer dan 2.000
officiële correspondentie, tussen de basis, het Pentagon en andere agent179

schappen op Maxwell Air Force Base en Wright Patterson Air Force Base
waar het Venussische schip uiteindelijk eindigde.
Na de Mantell “incident” Air Force Intelligence vroeg zich privé af waarom,
als de buitenaardse wezens in staat waren om hun mensen terug te halen,
waarom ze hun schip niet hadden teruggevonden.
Maar, in het openbaar, gaf de luchtmacht deze versie van het Mantell
incident uit: (1) Mantell verloor het bewustzijn door zuurstofgebrek. (2)
Het object waar Mantell achteraan zat kan een “Sky Hook” marineballon
zijn geweest die in het gebied was losgelaten.

8-5 Zaak nummer vier
Verenigde Staten krijgt bezoek van Beyond Earth
Washington, 18 februari 1975; tijd - 22.00 uur.
Een zwevend eskader van hoogtelichten had zojuist de hoofdstad van
Amerika onder een deken van toezicht geplaatst. Voordat ze vertrokken,
stuurden ze rillingen door de veiligheid rond de Amerikaanse president
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Gerald Ford en hun missie zou ook de wetenschappelijke stuwkracht van
de VS in de ruimte binnen 60 dagen veranderen.
Op de nacht van deze winter in kwestie, was de hemel boven Washington
duidelijk en het zicht was uitstekend. Hoog boven op 50.000 voet, waren
er twaalf niet-geïdentificeerde en stilstaande lichten verschenen. De lichten
waren geen hemellichamen, luchtspiegelingen of ballonnen, noch waren
het conventionele vliegtuigen. Het waren in feite UFO’s, een naam die in
1966 voor het eerst door de Amerikaanse luchtmacht werd gebruikt om
een groeiend aantal niet-geïdentificeerde vliegende objecten te beschrijven
die over de hele wereld werden waargenomen.
Op de drie grote luchthavens rond Washington verwerken verschillende
monitorsystemen het verkeer en fungeren ook als een vroegtijdige waarschuwing voor niet-geïdentificeerde vliegtuigen. Zo is er het AACS, d.w.z.
het Aircraft and Airways Communication System, de geavanceerde radar
op Andrews Air Force Base en de GPR, de Ground Position Radar, enz.
Naast ongetraind straatpersoneel dat de mysterieuze lichten zag, waren er
dus ook de bevoegde operatoren van de AACS, Andrews Air Force Base
Radar en GPR, die de activiteiten van de niet-geïdentificeerde vliegende
objecten voortdurend in de gaten hielden.
Om 10.16 uur kwam één van de lichten los van de formatie en viel om
10.16 uur naar de stad. De kleur veranderde van blauw naar wit. In een
park in Georgetown, het noordwestelijke deel van de hoofdstad, landde het
licht en toen het uitging, verscheen er in plaats daarvan een vast voorwerp.
Staande waar het licht was geweest was een 30 voet, schotel-achtige object
met koepel, ondersteund door driepootpoten. Onder het schip ging een
deur open, waaruit een trap naar de grond reikte en een gewoon uitziend
wezen met westerse kenmerken naar beneden kwam. De zes voet hoge
man bewoog zich snel weg van de perimiter van het vaartuig en verdampte
voor zijn kijkers.
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Terwijl hij dat deed, renden nieuwsgierige toeschouwers die de landing van
het vaartuig in hun buurt hadden gezien, naar de machine toe. Maar een
onzichtbaar krachtveld hield de toeschouwers uit de buurt van het schip.
Het luik sloot, en de machine stond geïsoleerd en alleen.
Rond 10:20 uur, nadat het wezen was vertrokken uit het schip, verscheen
er tegelijkertijd een vreemdeling voor de bewaker bij de ingang van de
straat van het Witte Huis. In perfect Engels vroeg hij om president Ford te
spreken. Het verzoek van het wezen werd afgewezen.
Om ongeveer 10:21 uur werd een wezen in een vluchtpak door de gang naar
de Ovale Zaal zien lopen. Een man van de geheime dienst daagde de figuur
van achteren uit. Het ging verder. Een kogel uit het geweer van de bewaker
van de president ging blijkbaar door het wezen zonder bloed te trekken.
Op het volgende moment verdween de vreemdeling uit het zicht van de
achtervolger van de geheime dienst en ging geruisloos door de gesloten
deur naar de Ovale Zaal. Daarop stopte het voor de ogen van president
Ford die alleen aan zijn bureau werkte. De opgeschrikte president keek op
naar de figuur van een lange, slanke man met zwart haar, gekleed in een
schijnbaar afgeknipt vliegpak van zilverkleurig jasje en broek in laarzen
met kuitlengte.
Het wordt rustig gesproken: “President Ford - 1 am sorry voor het storen
op zo’n onaardse manier, maar ik heb een boodschap van groot belang
die verteld moet worden”, vervolgde hij, “Ik ben een wetenschapper van
de zusterplaneet Venus van de aarde, die, ongeacht de wetenschappelijke
stellingen van de aarde, bewoond wordt door een volk dat identiek is aan
mensen zoals jij op aarde. Maar mijn missie om hier vanavond te zijn betreft
speciale kennis die anderen in dit zonnestelsel hebben gekozen om de Verenigde Staten te geven als onze gekozen beheerder van de planeet Aarde.”.
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Veel van het gesprek van de vreemdeling blijft geclassificeerd, maar een
deel van het onderwerp is geverifieerd door uitvoerende bronnen. In het
algemeen sprak de bezoeker over het aanbreken van een nieuw tijdperk
voor de aarde in de wetenschap, geneeskunde en andere wonderen - maar
hij gaf zijn opmerkingen met één enkele vermaning: “De uitspraak van
het buitenaardse aardse oordeel vloeide voort uit een foutieve morele wet
van het universum, die de aardse naties hadden gebroken door het atoom
te splitsen om hun medemensen te vernietigen.
Bijna een uur later vertrok de buitenaardse aarde. Bij zijn vertrek legde hij
op het bureau van de president een saai, zilverachtig object van eliptische
vorm met afgeronde randen. De vreemdeling noemde het een Venusiaans
boek - een geschenk van zijn planeet aan Amerika.
Tegelijkertijd, enkele kilometers verderop, stapte het wezen opnieuw in
het voertuig waarin hij kwam. Het ging uit en sloot zich aan bij de lichten
hierboven, waarna de formatie van de radarschermen van de hoofdstad
van het land verdween.
Deze ontmoeting tussen een buitenaards wezen en een wereldleider is
slechts één van de honderden geregistreerde ontmoetingen sinds de eerste
kernexplosie van de aarde in 1945. Alleen al de Amerikaanse presidenten
hebben minimaal 60 bezoeken gehad.
De aarde wordt al minstens 45 millenium lang door buitenstaanders in de
gaten gehouden, en in de hele pre-amadamitische beschavingen. Volgens
hun woordvoerders zijn ze getuige geweest van de komst van deze nieuwe
beschaving van de spoorlijn, de ontdekking van elektriciteit, het vliegtuig
en de auto, de raket, het verpletteren van het atoom en de laatste tijd het
angstaanjagende aantal kernproefexplosies. En tot slot, de ongecontroleerde agressie van naties om hun eigen atoombommen te maken - met de
bedoeling ze in te zetten.
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Toen de president het object oppakte en het die nacht van 18 februari 1975
onderzocht, riep hij de geheime dienst op om personeel in te zetten. Hij
vroeg ook om de minister van Buitenlandse Zaken en plande een bijeenkomst van de Generale Staf die zo snel mogelijk in het Pentagon zal worden
gehouden om de schijf te evalueren.
Tijdens de presidentiële dialoog met de buitenaardse wezens, had hij
verklaard dat de Amerikaanse luchtmacht de formule in de schijf moest
leren. M. Ford had het voorwerp gemoedelijk onderzocht, maar had het,
verbijsterd over waarom de vreemdeling zulk een onleesbaar ding als
afscheidsgebaar zou moeten verlaten, vastgelegd. Was het werkelijk een
geschenk van goede wil van de wetenschap uit een andere wereld, of was
het een duivelse, destructieve kracht die de toeschouwers tot slaaf zou
kunnen maken of een stad zou kunnen vernietigen?
Net als zijn voorgangers die teruggaan naar Franklin D. Roosevelt, moet
president Ford zich enkele schokkende vragen hebben gesteld over deze
vreedzame buitenaardse invasie, waarvan de woordvoerders er menselijk
uitzagen en zich als vrienden gedroegen, ondanks het feit dat hun aankomst
altijd zonder waarschuwing of signaal vooraf was.
En, in een bredere zin, vroeg de Amerikaanse overheid zich ook af: “Waarom al die plotselinge aandacht die de aarde nu na jaren van comparatief
isolement krijgt?”. Nog meer verbijsterende vragen werden gesteld door de
verdachte militaire en wetenschappelijke wereld. Als deze buitenaardsen
zo geavanceerd wetenschappelijk en metafysisch waren, wat wisten zij
dan van het toekomstige lot van de mensheid dat hen ertoe aanzette hun
kennis plotseling met één enkele natie, de V.S., te delen?
Naast deze fundamentele dilemma’s waren er al andere ontnuchterende
oordelen vastgesteld - die de autoriteiten lang geaarzeld hadden om door te
geven - en wel om een begrijpelijke reden. Degenen die beweerden dat ze
uit ons zonnestelsel en zelfs daarbuiten afkomstig waren, waren vaak bijna
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identiek aan bepaalde aardse rassen, zowel in uiterlijk als in biologische,
functionele en mentale zin. Het is duidelijk dat er een correlatie bestond
tussen aardse wezens en bewoners van bepaalde andere planeten.
Toen president Ford deze onthullingen van die historische nacht overwoog, was hij zich er terdege van bewust dat er nu buitenaardse schepen
van ontelbare origine de tijd- en afstandsbarrière tussen de verschillende
planeten in het heelal aan het overbruggen waren, waarvan de kennis van
de belangrijkste naties van de wereld het publiek had ontkend. Bovendien
was de beoordeling van de gecombineerde wereldwijde UFO-verschijnselen
door militaire adviseurs bijzonder overtuigend.
Zij concludeerden dat de hele planeet Aarde onder systematisch toezicht
stond van drie verschillende classificaties van buitenaardse indringers.
Die werden gelabeld: (1) vriendelijk, (2) verondersteld vijandig en (3)
onbekend.
Categorie (1) vriendelijk waren meestal rond van vorm, afkomstig uit ons
zonnestelsel, waarvan de menselijke bewoners zich van tijd tot tijd openlijk
kenbaar hebben gemaakt aan bepaalde aardse regeringen en hun leiders
(zoals het vorige bezoek aan president Ford).
Dezelfde buitenaardse wezens waren ook af en toe per ongeluk verschenen, bijvoorbeeld het Captain Mantell incident boven Godmann Field,
Kentucky in 1948.
Categorie (2) vermoedelijk vijandig. Deze buitenaardse wezens kwamen
over het algemeen in ronde vleugelvliegtuigen en waren van menselijke
gelijkenis van kleine afmetingen tot meer dan 1,5 meter hoog. Ze hadden,
bij gelegenheid, geprobeerd om te infiltreren in de aarde door verborgen
basissen in afgelegen gebieden op te richten, en hun ruimtevaartuigen waren
ook bezig met het in kaart brengen van de aarde en andere twijfelachtige
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activiteiten. Men gelooft dat ze afkomstig zijn van één planeet of constellatie. Voorbeeld: de Farmington-affaire van 1955.
Categorie (3) onbekenden (Hoofdstuk XIX, Vreemden in onze hemel), die
eind jaren zeventig steeds vaker patrouilleerden in de lucht en onze mensen
en militaire installaties in de gaten hielden. Ze arriveerden in ruimtevaartuigen van verschillende afmetingen en vormen tot 1000 voet lang. De
inzittenden waren van verschillende fysiologische beschrijvingen, waarvan
sommige, naar aardse maatstaven, grenst aan het belachelijke of groteske
volgens hun eigen toelatingen, die telepathisch worden geleverd aan piloten van de luchtmacht en luchthavencontroleurs, enz. Waarnemingen van
hun ruimtevaartuigen door bekwame waarnemers suggereerden dat hun
ruimtetechnologie geavanceerder kan zijn dan die van dit zonnestelsel.
Maar één herhaalde waarschuwing was afgegeven door alle vriendelijke
buitenaardsen met wie fysiek en spraakcontact was gemaakt. Volgens geïnformeerde bronnen van de luchtmacht was die constante waarschuwing
dat een nucleaire holocaust op aarde binnen een generatie mogelijk was,
tenzij er nu onmiddellijk plannen werden gemaakt om die te voorkomen.
Toen president Ford zich misschien had bezonnen op de belofte van een
plotselinge toename van de kennis voor deze wereld in ruil voor het opgeven
van de internationale nucleaire race, werden 2700 wetenschappers, ingenieurs, natuurkundigen, astronomen, geofysici, wiskundigen, geologen en
radio-ingenieurs 24 uur per dag in het Goddard Center in Maryland beziggehouden met het in de gaten houden van een verontrustender verschijnsel.
Een magnetisch zwakke maar bewoonde buitenaardse planeet, meer dan
twee keer zo groot als de aarde, was ons zonnestelsel binnengeslopen en
hechtte zich aan het krachtveld tussen de zon en de aarde. Tegen het jaar
2000 zou deze aankomende indringer mogelijk het klimaat kunnen achteruitgaan waar een derde van de wereldbevolking zich in de richting van een
andere ijstijd bevindt. De effecten waren vooral voelbaar in de noordelijke
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breedtegraden, waar teams van Amerikaanse, Canadese, Japanse en Russische meteorologen en weermannen dagelijks het bewijs van een abrupte
verandering in de mondiale weerpatronen verzamelden.
Maar, achter deze verborgen ontdekkingen en nieuwe kennis van de ruimte,
was de echte vraag die de wereldleiders zich stelden, hoe ze het publiek
konden vertellen zonder paniek te zaaien. Collectieve wetenschappelijke
geesten die aan het geheim werkten, waren zich al bewust van deze explosieve waarheden en de problemen die ze boden. Maar hoeveel van de
vooringenomen standpunten van onze geschiedenis, religie, filosofie en
wetenschap zouden moeten worden weggegooid om plaats te maken voor
de nieuwe 20e eeuwse openbaringen? Deze openbaringen geven duidelijk
aan dat dit het geval is: Aardbewoners zijn niet geïsoleerd, maar maken
in feite deel uit van een interplanetaire liga van intelligente wezens. Onze
tegenhangers van planeten in de buurt en andere bestemmingen die lichtjaren weg zijn, proberen de oorlogvoerende aardse naties een boodschap
te geven. De buitenaardse wezens vertellen ons dat we het nucleaire ras
moeten stoppen en onze voorraden moeten vernietigen voordat we onze
planeet en haar beschavingen vernietigen. In ruil voor het opvolgen van
dit advies, zouden ze de Aardmannen voorzien van de geavanceerde technologische, wetenschappelijke en medische geheimen van het Universum.
Opmerkingen over bronnen
De vier beschreven primaire gebeurtenissen zijn gekozen uit honderden
waarnemingen en buitenaardse manifestaties die uit verschillende bronnen, waaronder marine en luchtmacht-dossiers, naar voren zijn gekomen.
De naam Major Farrel is een pseudoniem dat gebruikt wordt door een
gepensioneerde persoon van de luchtmacht die zich nu in het Tampa Bay
gebied van Florida bevindt. Vijftig pagina’s ondersteunend bewijsmateriaal met betrekking tot de Mantell/UFO-ontmoeting werden gelezen in
het Nationaal Archief, maar toen de kopieën per post aankwamen was de
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fotostaatinformatie zo doelbewust overontwikkeld dat ze onleesbaar was.
Klachten bleven onbeantwoord.
8-6 Vroege Amerikaanse ontwikkeling van het
onconventionele vliegtuig
De lezer moet al vragen stellen. Waarom heb ik niet eerder van deze kosmische bezoeken gehoord? Waarom legt de overheid het niet uit? Waarom
de onderdrukking van UFO-landingen? De auteurs stelden dezelfde vragen
toen ze drie jaar geleden begonnen te graven in het mysterie. Vandaag de
dag zijn er vele duizenden mensen over de hele wereld die zich bezighouden met het in stand houden van de buitenaardse aanwezigheid en hun
ongeïdentificeerde vliegende objecten onder censuur.
Deze onveranderlijke zwijghouding bestaat zowel in democratische als in
totalitaire landen. Het begon met een typische militaire redenering dat het
publiek niet geïnformeerd zou moeten worden, als dat wel zou gebeuren,
dan zou de nationale soevereiniteit in gevaar komen. Zij ging ervan uit dat
het publiek niet voorbereid was op zulke verbazingwekkende onthullingen
en er niet mee om kon gaan.
De Amerikaanse overheidscensuur van UFO-informatie lijkt typisch te zijn
voor die in andere landen en gaat bijna 50 jaar terug. In het midden van de
jaren dertig leidde het militaire geheim van een ongewone Amerikaanse
uitvinding op het gebied van de motorvlucht tot de eerste black-out van
de publieke kennis.
Het begon allemaal in 1935 vanwege een jonge luchtvaartingenieur met
een middelbare schoolopleiding en twee jaar studie aan de School of Mechanical Engineering van Oregon State College, die later een vlieger uit
de Eerste Wereldoorlog werd. Zijn naam op dat moment was Jonathan E.
Caldwell en hij woonde in de buurt van Glen Burnie, Maryland. Hij bedacht en bouwde een strakker dan luchtmachine die naast de conventionele
188

Verborgen geheim

neusaandrijving, werd aangedreven door een negencilinder, 45 pk sterke
Franse motor met gecontroleerde snelheidsbladen, elk drie voet lang en 12
inch breed, gemonteerd op het middenschip waardoor het vliegtuig verticaal
kon opstijgen of dalen en zelfs zweven. De bladen waren bevestigd aan de
kardinale punten van een houten schijf van 14 voet die vrij ronddraaiend
was en zijn kracht ontleende aan de puwer aangedreven neusprop.
Het overdekte, stalen buisvormige vliegtuig, dat de “Grijze Gans” werd
gedoopt, was gebouwd in een tabaksmagazijn en vervolgens getest op
de boerderij in Maryland van Caldwell’s vriend Lewis Pumpwrey op de
rijksweg nummer 3, Anne Arunder County. De machine vloog vrij goed;
het was eigenlijk de vleugelloze voorloper van de huidige helikopter.
Niet tevreden met zijn eerste prestatie, voltooide Caldwell een paar maanden later een fundamenteel ander ontwerp met de naam “Rotoplane”,
vergelijkbaar met een eerder model, waarvan het spectaculaire hefvermogen in 1923 met succes was getest in Denver, Colorado. Ondanks zijn
hefvermogen bleek deze machine minder wendbaar te zijn. De energiebron
bestond uit zes grote, schuine rotorbladen, ingekapseld in een enkele 12
voet diameter rand of flens, waarboven en in het midden van de machine
de machinist zat. In een nieuwsbericht van die tijd werd het apparaat een
“vliegende grap” genoemd.
Maar onafhankelijk van critici en klaagzangen werd Caldwell niet afgeschrikt van zijn droom van een ronde vleugel luchtmachine. Hij begon
aan zijn laatste prototype, dat inderdaad succesvol zou blijken. Het laatste
model was 28 voet in diameter en zou verdwijnen voordat de pers of het
publiek het nauwkeurig mocht onderzoeken, hoewel het openlijk was gebruikt om ritten te maken en demonstraties te geven aan geïnteresseerde
waarnemers en investeerders.
De machine leek op een enorme kuip met een set van zes bladen die zowel
van boven als van onder de “kuip” uitsteekt. In het midden van de zaak
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stond een ronde buisvormige behuizing of cockpit met zitplaatsen voor
twee personen, plus meters, tandwielen en hendels en natuurlijk de motor.
(De eerste motor was een achtcilinder Ford V8-benzinemotor met een
doormidden gesneden blok. Deze motor werd als zwaar en lastig in gebruik
beschouwd en werd later vervangen door een nieuw gegoten viercilinder
lichtgewicht aluminium blok, samen met aluminium tandwielen die later
door brons werden vervangen.)
De machinist zat met zijn hoofd en schouders boven in de middelste buis of
naaf voor de zichtnavigatie. Handen en voeten worden met gemak bediend
met de hendels en pedalen voor de snelheid en richting. De onderste set
van zes hefbladen was breed, licht gehoekt en draaide met de klok mee.
Ze hadden een gecontroleerde snelheid die door een van de tandwielen
werd bediend.
De zes bovenzijde van de zes wendbare bladen waren voor de zijdelingse
richting, projecterend vanuit de behuizing; ze draaiden tegen de klok in. In
essentie waren de structuur en het ontwerp van het schip, evenals de mechanische bewegingen en bedieningselementen, van de grootste eenvoud.
De twee sets rotors, met een onderlinge afstand van 1,5 meter, draaiden
in tegengestelde richting om het schip heen. Zij waren macht die tijdens
stijging wordt gedreven maar die vrij in zuivere aërodynamische afdaling
wordt gedraaid als de motor ontbrak, waarbij de ambacht om neer onder
richting van zijn gekozen hoogte bij een langzamere snelheid dan dat van
een parachutist wordt toegestaan te drijven.
De controle vanuit de lucht werd bereikt door de hoek van de bovenste set
rotors te veranderen: dat wil zeggen, de voorste of achterste stuwkracht
werd bereikt door een kantelmechanisme dat aan de bovenste rotorbank
was bevestigd. De slip vond dus plaats in de richting van de onderzijde met
oprukkende bladen die naar beneden gingen en terugtrekkende bladen die
steeds hoger werden. Volgens Caldwell’s beschrijving was het hetzelfde
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principe dat vogels tijdens de vlucht gebruikten, namelijk het vervangen
van de rotors door gevederde vleugels en staart.
De bodem van het schip kon waterdicht worden gemaakt, zodat het vanaf
het land of vanaf het water kon opstijgen. Om kapitaal op te halen voor zijn
aanstaande onderneming en drijfkosten, probeerde Caldwell tevergeefs en
herhaaldelijk om voorraden te verkopen in zijn luchtvaartnamen “The Rotoplanes Inc.”, zelfs met een aanbod tot $5,00 voor een proefrit in de machine.
De voorraadbewijzen worden gedeeltelijk gelezen: “Dat de voorraad voor
een uitvinding is, welke uitvinding wordt gebruikt bij de ontwikkeling van
een vliegtuig dat ontworpen is om volgens het vogelprincipe te vliegen, en
dat de voorraad $10,00 tot $100,00 per aandeel waard is, afhankelijk van
zijn (Caldwell’s) succes bij de ontwikkeling van het vliegtuig.
Uiteindelijk verscheen een nieuwsgierige Army- Air Corps Kolonel, Peter
B. Watkins, gekleed in de burgerij, als een potentiële koper die de verrukte
uitvinder meenam voor een testvlucht. De kolonel mocht de besturing
overnemen en was verbaasd over de geavanceerde manoeuvreerbaarheid
van het schip over de tweevleugelige en eenvleugelige vliegtuigen van de
jaren ‘30. De kolonel was een van de meest succesvolle voorbeelden van
de manier waarop het schip de besturing kon overnemen.
De kolonel vloog de machine 45 mijl per uur naar Washington, D.C., waar
hij 100 mijl per uur over Washington Monument en het Witte Huis vloog. De
kolonel was opgetogen toen hij de voorwaartse beweging van de machine
stopte en een paar minuten direct boven het 241 voet hoge Washington
Monument zweefde. Bij terugkeer in de stad kreeg hij een interview met
president Franklin D. Roosevelt.
Hij vertelde de president dat Caldwell’s mysterieuze vliegtuig zo geavanceerd was in het ontwerp dat om kopieën door buitenlandse militairen te
vermijden, de Verenigde Staten onmiddellijk de controle over patenten en
productie moeten krijgen. Roosevelt was het eens met de kolonel en vroeg
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hem het project opnieuw te evalueren en binnen 30 dagen verslag uit te
brengen voor goedkeuring door het Congres.
Binnen 30 dagen, zonder duidelijke goedkeuring van het Congres, trad
Roosevelt op. Caldwell ontving een brief van de procureur-generaal van
Maryland, waarin hij hem adviseerde de verkoop van de aandelen in zijn
nieuwe bedrijf stop te zetten. Eerdere verzoeken om aandelen te verkopen
in New York (1934) en New Jersey (1932) waren eveneens tegengehouden
door hun openbare aanklagers. Caldwell werd in feite gedwongen zijn
nieuwe luchtvaartonderneming te verlaten voordat deze van de grond kwam.
In het najaar van 1936 verdween Caldwell en werd er officieel nooit meer
van gehoord.
De vraag wie Jonathon E. Caldwell was en hoe hij zo volledig uit de maatschappij had kunnen verdwijnen was een mysterie dat de auteur bijna drie
jaar lang verbijsterd was. Er kon zo weinig informatie worden opgegraven,
alleen restjes van krantenberichten die al snel werden ontkend. En toen
kwam er in november 1978 een breuk in het geval van de vermiste uitvinder,
Jonathon E. Caldwell, die 37 jaar oud was toen hij voor het laatst in het
openbaar gezien of gehoord werd. Hij zou vandaag de dag bijna 80 jaar
oud zijn. Was hij degene aan wie we een plaatsvervangende band hadden
opgebouwd en aan wie we dit boek hadden opgedragen - voordat we er
zeker van waren dat hij bestond of nog in leven was?
De Amerikaan die ‘s werelds grootste genie zou worden op het gebied van
aërodynamica, en die het eerste ronde vleugelvliegtuig ter wereld heeft
uitgevonden dat miljoenen kijkers UFO’s hebben gelabeld, werd geboren
in St. Louis, Missouri, in 1899.
Zijn naam zou op een dag groter worden dan de gebroeders Wright en de
stad St. Louis, waar hij geboren werd, zou in de komende jaren nog meer
bekendheid krijgen dan Charles Lindberg de stad had geschonken toen
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hij zijn historische vliegtuig dat hem over de Atlantische Oceaan bracht,
The Spirit of St.
Maar voordat Jonathon E. Caldwell zich zou gaan bezighouden met een
visie over hoe de mens zijn eigen afwezigheid van vleugels kon overwinnen,
zou de Eerste Wereldoorlog uitbreken. Voor Caldwell zou de oorlog een
kans zijn om met vliegtuigen te vliegen en in 1917 zou hij zich vrijwillig
inzetten voor de dienst van het Amerikaanse leger, waar zijn opleiding
in Kelly Field, Texas in vaste gevleugelde bijvliegtuigen een voorloper
zou zijn voor overzeese dienst in Frankrijk. Caldwell kwam in 1918 als
luitenant uit de dienst. Hij kwam in de zomer van 1921 weer bij de Army/
Air Corps Reservists en kwam weer terecht op Kelly Field met een kleine
groep vliegers uit de Eerste Wereldoorlog die waren teruggekeerd om zich
om te scholen en hun vliegcapaciteiten op te frissen.
Op een dag van die zomer van 1921 in Kelly Field namen een paar jonge
officieren, waaronder Caldwell, enkele schotels en blikken borden en
begonnen ze door de lucht te gooien om tijdens een paar minuten van ontspanning en paardenspelletjes gevangen te worden. Het was tijdens deze
periode in het leven van de jonge Caldwell dat hij geboeid raakte door
het idee om een volledig nieuw ontwerp van vliegtuigen te ontwikkelen.
Aanvankelijk was hij zich nauwelijks bewust van zijn eigen bedoelingen.
Van schotels probeerde Caldwell papieren borden. Of het object dat hij
gooide nu een schotel was, of een papieren of blikken bord, of zelfs een
militair brede hoed, Caldwell deed enkele relevante waarnemingen. Zulke
ronde voorwerpen die in de lucht of in de wind werden gegooid en gesponnen, soepeler voeren, sneller reisden en hoger klommen dan welke andere
vorm of vorm dan ook.
Caldwell had in Frankrijk de harde weg geleerd over een vastevleugelvliegtuig. Hij wist dat als de propeller bij voldoende omwentelingen per minuut
draaide en de propellor goed was ingesteld, het vliegtuig mee kon vliegen
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op de luchtstroom die door de eigen stroom van de propellor werd veroorzaakt. Maar als de motor zou falen en de propeller niet meer zou draaien,
zou het ongebalanceerde vliegtuig uit balans raken en zou de neusduik of
het vliegtuig uit balans raken of naar de aarde draaien. Caldwell zelf was
neergestort en hoewel hij niet gewond was, wist Caldwell van een aantal
jonge kennissen aan wie zo’n tragedie de dood tot gevolg had gehad. Maar
de jonge Caldwell realiseerde zich dat wat het vaste vleugelvliegtuig zo’n
angstaanjagend vervoermiddel maakte, niet in de eerste plaats het probleem
van een motorstoring en de daaruit voortvloeiende propstop was, waardoor
een vliegtuig niet door de lucht kon schaven. In principe was de eerste
vereiste van een vliegtuig er een van ontwerp en het basisontwerp van het
huidige vliegtuig moet worden gewijzigd. Hij redeneerde dat het slingeren
van de platen en de schotels met slechts één voorrand om de lucht te snijden
het primaire vereiste voor perfect luchtvervoer was.
Een ander te overwinnen probleem was één van evenwicht. Hij had in de
lucht geboren paardenbloem- en melkkruidzaden majestueus zien zweven
en had gezien dat esdoornbladeren op een tirannieke manier naar de aarde
draaiden terwijl ze zachtjes op de grond landden. Toegevoegd aan eerdere
observaties van het gebruik van luchtstromen in de natuur om zaden aan
te drijven, vergat Caldwell nooit een ervaring op het slagveld van Vlaanderen, toen hij gewond op de grond naast zijn neergestorte vliegtuig lag,
hield hij zich bezig met het bestuderen van een op zijn kant gedraaide
artilleriewagen, waarvan één van de wielen regelmatig in windvlagen bleef
draaien. Zo, rekening houdend met de methoden van de natuur om vanuit
de lucht te bewegen, samen met het wagenwiel van de Flander, werden
deze observaties toegevoegd aan zijn eigen studie van de keuken schotels
die hij herhaaldelijk had gegooid.
Die zomer van ‘21 Caldwell besloot om zelf een 12” rond model van een
nieuwe aërodynamische structuur te bouwen. Hij zou gebruik maken van
een delicaat balsem houten frame en het bedekken met schellakpapier.
En de doorlopende cirkelvormige rand zou met een lipping naar beneden
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worden gelegd, zodat hij, wanneer hij ondersteboven in de wind werd
losgelaten, op zijn eigen luchtkussen zou rijden. Zo werd het idee voor
het eerste ronde vleugelvliegtuig gebombardeerd. Een vereenvoudiging
van dat eerste model van een nieuw type aërodynamische structuur werd
uiteindelijk het speelbal van kinderen over de hele wereld - een frisbee.
Terwijl Caldwell toekeek hoe het frisbee-achtige object, voortgestuwd door
elastische banden en op zijn eigen kussen, door de lucht sloeg en zeilde,
was hij gefascineerd door dezelfde terugkerende gedachten. Op een dag
probeerde hij een model te bouwen dat groot genoeg was om een man precies in het midden te houden, en als hij een motor in zo’n luchttransport kon
installeren om een constante dichtheid te geven aan het kussen onder het
cirkelvormige vlak, en als dat luchtkussen met de hand kon worden gericht,
zou hij alle nadelen die inherent zijn aan een vast vleugeldek overwinnen.
Caldwell hield zijn visie levendig. Hij behield zijn balsemprototype en alle
tekeningen en ontwerpideeën die hij op stukjes papier of de achterkant van
enveloppen had gekrabbeld of getraceerd. Het idee dat hij een cirkelvormig
vlak zou bouwen, heeft Caldwell’s creatieve brein nooit verlaten. Op een
dag wist hij dat hij er een zou uitvinden die zou kunnen zweven, of dat hij
veel beter en sneller vooruit zou kunnen gaan dan de vintage vliegtuigen
uit het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw.
Toen de Reservisten in 1921 Kelly Field inpakten en verlieten om terug
te keren naar hun werk, hield de jonge Caldwell zijn aantekeningen en
tekeningen zorgvuldig bij en nam hij zijn eerste balsem en tissue paper
model mee. In die tijd woonde hij in Denver, Colorado. Geprikkeld door het
enthousiasme van collega-piloten op Kelly Field, begon de jonge uitvinder
serieus aan zijn eerste motorgestuurde model van het nieuwe ontwerp van
het ronde vleugelvliegtuig. Met de hulp van een lasser/mechanicus in het
ronde huis van de Rio Grande Southern Locomotive Works in Denver,
in 1922, bleek het een 12” model te zijn dat werd aangedreven door een
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speelgoedmotor met montageset en een eencellige droge batterij voor
telefoontransmissie.
Draden die van de accu op het model zijn aangesloten en een drievoetstang zorgen voor een lift om de operationele kenmerken van het model
te bestuderen. Er werd contact gemaakt met de batterij en het model met
de ronde vleugel werd gesponnen en in de lucht gerezen. Het oplettende
trio keek toe hoe het touw strak werd gespannen. Terwijl de verbaasde
Caldwell de prestaties observeerde, zagen hij en zijn helpers de batterij
en de 52 pond tafel waarop hij zat, langzaam in de lucht rijzen terwijl het
modelvliegtuig verticaal opklom en zich met zijn hangende contacten tegen
het winkelplafond nestelde. De elektrische stroom werd onderbroken en
de zware tafel en het vliegtuig viel met een knal op de grond. Caldwell
zwoer zijn helpers het zwijgen op te leggen en nam zijn 12” model mee
naar huis (dat vandaag de dag in de Washington, D.C. U.S. Patent Office).
Na de kruidige lift van het 12” model, begon een opgetogen Caldwell
onmiddellijk te werken aan een 12” model, dat echt de voorloper was van
het ronde vleugelvliegtuig van latere jaren. Hij en zijn spoorwegvrienden
voltooiden het project in 1923 en testten hun machine op de werven buiten
het ronde huis in Denver. Eerst werden ongeveer 500 pond, daarna een ton
gewicht en tenslotte 3000 pond rails aan elkaar vastgebonden en aan het
modelvliegtuig bevestigd. Die rails werden met schijnbaar gemak opgetild.
Dan is de snelheid van de roterende blad werd verlaagd en de rails werden
verlaagd tot de grond vanaf hun hoogste hoogte van twaalf voet. Vervolgens
werd het twaalftal voetmodel bevestigd aan een berglocomotief van het
type Rio Grande Railroad. Zoals iedereen het experiment zag, zagen ze
de ronde platformlift in de lucht komen, terwijl de voorkant van de grote
locomotief als een aarzelend ros langzaam ten minste drie centimeter van
het spoor oprees. De werfmonteur riep uit: “O Heer, welke kracht hebben
we losgelaten?” Maar het onderste frame van het vliegtuig brak en de
motor viel weer op de rails.
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Maar Caldwell was niet in staat om risicokapitaal op te halen in Colorado
voor de nieuwe aërodynamische uitvinding en enkele jaren later zou deze
mislukking ertoe leiden dat hij naar het oosten zou gaan, eerst naar New
York, daarna naar New Jersey en uiteindelijk naar Maryland, waar hij een
decennium later zijn onderneming opnieuw zou proberen.
In de jaren ‘20 vond de VS haar hernieuwde industriële kracht. Toen mensen als Henry Ford massa zijn Model T-auto’s produceerden, waarvan het
toenemend gebruik uiteindelijk het land zou verbinden met een systeem
van wegen en de Amerikaanse levensstijl zou veranderen, bedacht Jonathon
E. Caldwell toekomstige snelwegen in de lucht.
De komende jaren vloog hij de eerste mails in snelle, eenmotorige vliegtuigen en haalde hij bananen in omslachtige luchtvrachtschepen voor de
United Fruit Company. In hetzelfde decennium maakten ook de twee en
drie gemotoriseerde vliegtuigen hun debuut, en de pioniersvlieger Caldwell
was ook te vinden bij de besturing van dergelijke vliegtuigen die geologen
naar de wildernis van Venezuela of Midden-Amerika vlogen, op zoek naar
locaties voor een bron van nieuw vloeibaar goud genaamd petroleum. Toen
hij niet op een lijnvliegtuig vloog, hield hij ervan om een vliegtuig en een
schuurstorm op het platteland te huren en ritten te verzorgen in het nieuwe
luchtwonder dat de meeste mensen nog nooit hadden gezien. Hij werd
ook testpiloot voor een grote vliegtuigfabrikant, die nu failliet is gegaan,
en werkte aan en testte Lindbergs Spirit of St. Louis met Lindberg, die
later een vroeg prototype van Caldwell’s Grey Goose helikoptermachine
uitprobeerde.
Ook in de jaren ‘20 werkte Caldwell samen met Robert Edward Lee Cone
uit St. Petersburg, Florida, hoofd van het leger/luchtkorps. Cone was Billy
Mitchell’s adjudant, en werd een van Caldwell’s belangrijkste contacten, omdat Billy Mitchell zich enkele jaren later zou herinneren over de
buitenbeentje Caldwell die serieus speelde met een nieuw cirkelvormig
ontwerpprincipe voor de luchtvaart.
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Mitchell schreef een brief aan de jonge Caldwell waarin hij er bij hem op
aandrong zijn onderzoek voort te zetten en ervoor te zorgen dat zijn project
niet in handen van een buitenlandse regering zou vallen.
Na twaalf jaar van het verdienen van de levende vliegende vliegtuigen (en
een stint als een licentie Colorado effectenmakelaar gevestigd in Denver
van 1928 tot 1930, tijdens welke tijd hij getrouwd was), Caldwell besloot
dat hij moet proberen een volledige schaal project. In het jaar 1933 had hij
zijn laatste twaalf voet model gebouwd en geloofde hij dat hij alle bugs
uit het laatste ontwerp had gehaald. Die zomer keerde hij terug naar Kelly
Field voor de laatste keer als Reservist. Samen met hem pakte hij een twaalf
inch miniatuurmodel in om aan vrienden te laten zien. Veel vliegers zagen
Caldwell’s modelvliegtuig met ronde vleugels in een reeks manoeuvres
die mensen aan het praten kregen.
Het nieuws bereikte al snel hoge Army/Air Corps echelons.
Later, in het begin van de jaren dertig, werden er plannen opgesteld en
geperfectioneerd voor wat hij een roto vliegtuig noemde, en in 1935 nam
Caldwell “The Roto Planes Incorporated” op, waarbij hij zijn nieuwe
adres opgaf als Glen Burnie, Maryland, en zijn vrouw Olive, als secretarisschatbewaarder en schoonbroer Carl H. Davis, als vice-president. Het jaar
daarop begon hij aan zijn laatste full-size model dat hij op commerciële
basis wilde gebruiken.
Zo had de ijverige Caldwell voor 1936 zijn Grey Goose vliegtuig, de
voorloper van de huidige helikopter, al gebouwd en afgedankt. Vanuit het
idee van de Grey Goose had hij het ontwerp verbeterd in een revolutionair
concept en medio 1936 had hij zijn laatste ronde vleugel vliegtuig gebouwd,
waarin Army/Air Corps Kolonel Watkins een ritje had gemaakt en naar
zijn tevredenheid had getest.
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Op 27 oktober 1936 ontving Caldwell een brief van de minister van Oorlog.
Het ging: “Naar aanleiding van onze recente gesprekken vinden wij uw uitvinding te belangrijk om in vijandelijke handen te vallen. De Amerikaanse
overheid biedt u daarom 50.000 dollar voor octrooirechten op de Grijze
Gans en Roto Plane en is bereid om ook toekomstige royalty’s toe te staan.
Het leger/luchtkorps is ook bereid om uw diensten in te schakelen als een
fulltime officier met een hogere rang dan uw huidige kapitein.”.
De volgende dag stapte Jonathon Caldwell in een trein naar Washington.
Hij ging zitten in een hotel in Arlington, Virginia en besprak zijn toekomst
met de chef-staf, het leger, verschillende luchtvaartdeskundigen, belangrijke congresleden en leden van het kabinet. De delegatie kwam opnieuw
bijeen in het Witte Huis waar Caldwell president Roosevelt ontmoette en
de rang van luitenant kreeg. Kolonel en een jaarsalaris van 10.000 dollar.
“Voor het welzijn van de dienst”, moest Jonathon E. Caldwell die dag
zijn moeilijkste beslissing voor hem en zijn vrouw nemen. Hij zou zijn
familienaam Caldwell opgeven en nooit meer als zodanig bekend worden.
In alle opzichten zou hij uit de maatschappij verdwijnen - tot de dag dat
hij zou sterven.
In augustus 1949, lang na de verdwijning van Caldwell, waagden sommige
kinderen zich door een gebroken raam in een zogenaamde spookachtige
tabaksboerderij in Maryland (waarvan de locatie zich nu in de stadsgrenzen
van Baltimore bevindt) - en vertelden hun ouders later dat ze een vliegende
schotel hadden gezien. Oude F.B.I., dossiers en krantenverhalen van 21
augustus 1949 die door United Press en Associated Press in de Baltimore
Sun, Washington Post, enz. werden gearchiveerd, vertelden kort wat er
was gevonden. De plaatsvervangend sheriff van Anne Arundel County, de
vader van een van de jongens, werd gevraagd om de jongens terug naar de
plaats delict te begeleiden. Hij bevestigde hun verhaal, omdat hij onbewust
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Caldwell’s originele Grijze Gans en eerste Rotoplan had gevonden. Bij het
op de hoogte brengen van de luchtmacht, werd de bam werd geplaatst off
limits, en een nieuwe generatie van Luchtmacht onderzoekers, niet op de
hoogte van Caldwell of zijn uitvindingen, karte het vreemde vaartuig af
naar Wright Patterson Air Force Base, in Dayton, Ohio.
De ambtenaren van de Luchtmacht bij het Pentagoon waren rood onder ogen
gezien toen zij definitief de dossiers vonden die de mysterie verklaarden.
Want sinds de dag dat Caldwell zijn oorspronkelijke werkplaats verliet,
waren zijn uitvindingen vergeten en verwaarloosd in de oude tabaksbodem.
Op 8 november 1978 werd in Kensington, Maryland, een historisch boek
over Caldwell uit de kluizen gehaald, dat de onderzoeker twee uur lang
kon lezen. Op de met de hand in bladgoud gedrukte, met leer gebonden
omslag stond de naam Jonathon E. Caldwell, en op het vliegende blad in
het 16” X 11” X 11” X 6” boek, werd geschreven dat enkele van de meest
waardevolle gegevens van de mensheid hierin bewaard zijn gebleven. De
inhoud was misschien net zo belangrijk voor de VS als de Bill of Rights
of het vroege leven van president Abraham Lincoln, en voor de rest van de
wereld zou de kennis die Caldwell ontdekte, zoals de memo’s en brieven
in het met leer gebonden plakboek vertellen, ook een schat zijn die zij op
een dag zouden delen.
Toen toestemming werd gegeven om het boek in te zien, werden de regels
uitgelegd voordat het terugkeerde naar de diepe ondergrondse kluis. Er
zouden bewakers aanwezig zijn, de gehele inhoud kon worden gelezen en
bestudeerd, er zouden geen aantekeningen of diagrammen worden gemaakt,
geen foto’s worden genomen. Alleen al om het boek kort te kunnen zien en
lezen waren de handtekeningen nodig van de president van de Verenigde
Staten, de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, de Commanding General
van de Amerikaanse luchtmacht, de directeur van het Nationaal Archief
en de directeur van de Library of Congress. Toen de onderzoeker naar de
omslag keek en het boek opende, was hij vol ontzag. Want wat hij zag, was
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een voorbode van de geschiedenis, waarvan de volledige inhoud pas na het
jaar 2000 voor het publiek toegankelijk zou worden gemaakt.
Opmerkingen over bronnen
De uitvinding van Caldwell van een aërodynamische doorbraak die verdienstelijk genoeg was om door de overheid gesubsidieerd te worden, werd
destijds door het leger en de luchtmacht ontkend. De verhalen verschenen
in verschillende Amerikaanse dagbladen in juli 1949, onder AP draad,
waaronder foto’s van de Roto Plane en Grey Goose in hun gehavende en
gevonden omstandigheden, sinds ze in 1936 werden verlaten. Baltimore
Sun droeg het origineel. Onderzoeker Hudson vond het eerste bewijs in het
Nationaal Archief, na een tip van een overheidsdienst. De follow-up begon
toen in het lijkenhuis van Baltimore Sun, waar de redactie en de cameramensen werden geïnterviewd. De zoektocht werd voortgezet in Californië
en Canada. Amerika’s grootste aërodynamische genie sinds de gebroeders
Wright op verschillende locaties wonen en altijd in beweging zijn. De
auteur ontmoette hem twee keer onder een andere naam, een deel van het
zorgvuldige plan om hem te beschermen tegen het publieke bewustzijn uit
angst voor hernieuwde Sovjet pogingen om hem te ontvoeren. Caldwell’s
lichaamsbewegingen zijn nog steeds snel, zijn geest is helder, zijn ogen
glinsteren met een vrolijke, bijna ondeugende glans als hij filosofeert of
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herinnert aan zijn favoriete hobby’s en bezigheden. Hij wordt altijd begeleid
door wat op het eerste gezicht geheime dienstagenten lijken en hij weigert
zijn bijdragen aan de wetenschap te bespreken.
8-7 Internationale reactie op ongeïdentificeerde vliegende
objecten
President Roosevelt kan met gegronde redenen hebben gehandeld door de
directe rechten van het land boven die van uitvinder Caldwell te plaatsen.
In de geest van Roosevelt, en dat van bepaalde Congresleden en militairen,
beschouwden zij het ronde vleugelvliegtuig van Caldwell als misschien een
ruwe facsimile van die buitenruimteversie, d.w.z. zoals verwant aan aërodynamisch ontwerp. Eerder in 1936, bij twee gelegenheden werd de president
bewust gemaakt van de aanwezigheid van vreemde niet-identificeerbare
objecten in het Amerikaanse luchtruim toen hij zijn eerste bezoek ontving
van een vreemdeling die zei dat hij kwam van een andere planeet in ons
eigen zonnestelsel.
Maar nog angstaanjagender dan het bezoek aan de Amerikaanse president
in 1936 door een vreemdeling die was menselijk in alle aspecten, was dat
van een andere onderdrukte landing in hetzelfde jaar waarbij rare wezens
stoppen op drie luchthavens in het noordelijke deel van het land.
Volgens intelligentiebronnen kan de gelijkenis van de wezens het best
worden omschreven als octopusachtig, met meerdere tentakels in plaats
van menselijke aanhangsels van armen en benen. De wezens gleden mee
op hun tentakels en waren in staat om te communiceren dat ze van een
planeet buiten het zonnestelsel van de aarde kwamen en dat hun hemelse
omzwervingen verkennend waren, maar hun intentie vreedzaam. Ze
toonden een angst en nervositeit voor de nieuwsgierig uitziende dingen
die Earthmen worden genoemd, dus het gevoel tussen de bezoekers en de
bezochte personen was van wederzijdse intimidatie. De Aardmannen had-
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den wezens gezien met ogen, oren en monden die vanuit een Intelligent
centrum in hun wezens communiceerden, en met blootgestelde organen
in dierlijke lichamen, terwijl de pelgrims uit de ruimte aardse wezens
zagen die geactiveerd werden door vingers en handen en voeten plus een
verscheidenheid aan kleding die onaangenaam, zo niet bizar moet hebben
geleken. Zo angstaanjagend als de ruimtevaarders zelf waren, zo angstaanjagend als de ruimtevaarders zelf, zo angstaanjagend waren de harige
monsters die de reizigers als bewakers vergezelden. Vandaag de dag zijn
deze wezens, die Yetti worden genoemd, over de hele wereld gemeld, wat
erop wijst dat ze door de buitenste ruimtevaarders als “informatiecensuur”
kunnen zijn geplant.
Niettemin, afgezien van de verschillen in anatomie, was de schok voor
de Aardbewoners die getuige waren van de waarneming van de buitenste
aardse wezens beangstigend.
Na de episode met de mensachtigen in 1936 (later met andere intelligente
wezens), hield de Executive Branch een censuur bij de komst van het
ruimteschip en zijn (naar menselijke maatstaven) groteske uitziende interplanetaire bezoekers. Die ervaring van selecte aardmannen die uit een
eilandlethargie worden gewekt die bepaalt dat alle godenwezens op ons
moeten lijken, is nog steeds verborgen in geheime documenten van de
Library of Congress of the Roosevelt era.
Caldwell’s genialiteit en zijn Rotoplane werd het begin waarmee de V.S.
stiekem zouden proberen de meer geavanceerde interplanetaire UFO’s te
dupliceren. En zelfs dan nog, zoals vandaag de dag, erkenden de Amerikaanse militairen dat een natie met beheersing van de lucht anderen kon
bevelen in tijden van oorlog of vrede. Caldwell’s Rotoplane was typisch
voor andere soortgelijke uitvindingen die onder de aandacht van het leger/
luchtmacht werden gebracht omdat het Caldwell hielp bij het ontwikkelen
van een verbeterde versie van het ronde vleugelvliegtuig.
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Een officiële houding van onderdrukking groeide met betrekking tot het
delen van kennis over dit type geavanceerde aërodynamische structuur.
In 1936, de niet-openbare naam van de A-2 Army Air Corps Intelligence
verbergt de eerste pogingen van het Air Corps om Caldwell’s ronde vleugel
ontwerp te verbeteren en een interplanetair ruimtevaartuig te dupliceren.
Een militair bewustzijn werd geboren met een presidentiële zegen om een
tijdelijke, geheime militaire luchttak van technologie en industrie rond de
ronde vleugel te ontwikkelen. Maar wat eerst nodig was, was waar het
project verborgen moest worden gehouden voor de nieuwsgierige ogen
van steeds meer Duitse spionageagenten.
Ondertussen, zoals eerder opgemerkt, was president Roosevelt in 1936
gestoord door zijn eerste ontmoeting met een buitenaards wezen, om nog
maar te zwijgen van het angstaanjagende bezoek van de octopusachtige
wezens. Er werd een haastige kabinetsvergadering bijeengeroepen. De
Voorzitter is in zijn opmerkingen tijdens die bijeenkomst vastbesloten om
het Amerikaanse volk te vertellen dat dit moet worden verteld. Het was
postmeester-generaal Jim Farley die als eerste een informatieve radioshow
voorstelde om het publiek voor te bereiden. Een gevoel van ongelofelijke
ondergang was aanwezig, het gevoel dat een interplanetaire invasie van
de aarde, zoals die gefingeerd in het Buck Rogers radioprogramma, een
mogelijkheid was. Erger nog, de leden van het kabinet waren geneigd te
geloven dat de aardse technologie niet in staat was om zich te verdedigen,
en dat vernietiging of slavernij van ons volk dus niet ondenkbaar was.
Roosevelt nodigde een aantal leiders van de elektronische media uit voor
een privé-conferentie. De bijeenkomst ontwikkelde zich rond een radiodramatisering van H.G. Wells’, War of the Worlds. Aanwezig die dag waren
Lowell Thomas, Floyd Gibbons en andere topschrijvers en producenten.
Roosevelt opende met de woorden: “Heren, wij bewoners van de aarde zijn
niet de enigen in het heelal. Ten eerste zijn er andere planeten in ons zon-
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nestelsel die bewoond worden door mensen zoals wij. Ik ben persoonlijk
bezocht door een van deze intelligente buitenaardse wezens. Ten tweede,
maar ongelofelijker, zijn er geverifieerde rapporten van angstaanjagende
uitziende wezens die uit vreemd uitziende ambachten op willekeurige
vliegvelden tevoorschijn zijn gekomen. Ik vind dat we het publiek moeten
vertellen! Maar de vraag is, hoe? Heren, kunt u ons helpen? Wat stelt u
voor?”. De Voorzitter vraagt vervolgens de aanwezigen om suggesties.
Een comité van vijf mannen werd vervolgens door de voorzitter van Radio
City gekozen om snel met Roosevelt samen te werken aan een dramatische
opzet. Uit 100 vertellers en producers kozen ze uiteindelijk Orson Wells,
met zijn duidelijke dictie en onheilspellende stem. Om 20.00 uur op de
avond van 30 oktober 1938, luisterden de radioluisteraars in het Mercury
Theatre Hour naar een drama van vreselijke Marsmannetjes die in New
Jersey landden. Het oorspronkelijke H.G. Welles verhaal “War of the
Worlds” leek profetisch. Het drama zoals dat voor de radio werd geportretteerd, was vijftien dagen voor de publieke uitzending in het Witte Huis
aan leden van het kabinet en andere sleutelfiguren op de proef gesteld. Met
dit publiek dat zich bewust was van de tentakels van de bezoekers en de
harige monsters, en de ultieme terreur die zij of toekomstige humanoïden
konden inspireren, werden Orson Wells en zijn toneelgroep aangespoord
om de fictieve Marsinvasie van de Aarde dramatischer te maken in haar
aansporing van angst. Het hoorspel dat uiteindelijk werd geproduceerd
was een meesterlijk stuk van emotionele spanning en terreur, maar het
was ook propaganda.
Achteraf gezien was het invasiethema en de echte angst en paniek die het
veroorzaakte geen geschikte manier om een boodschap over te brengen bij
de komst van vriendelijke buitenaardse wezens. De mensen werden gek.
Acht sprongen van hoge gebouwen in New York, andere onverklaarbare
zelfmoorden werden opgenomen tijdens en na de show, en staatstroepen
voerden haarculeaanse prestaties uit op zoek naar de “vijand”.
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Uitgangswegen uit Newark en New York zaten vast, evenals bruggen en
tunnels. Paniekerige toehoorders probeerden te ontsnappen naar het platteland, waar ze zich konden verstoppen voor de mythische Marsinvasie.
Helaas werden er tijdens de show van een uur lang geen aankondigingen
gedaan om uit te leggen dat het slechts een drama was, en degenen die nog
nooit van H.G. Welles’ “War of the Worlds” hadden gehoord, geloofden
dat de aanpassing echt was. De grimmige stem van Orson Wells hield een
lopend commentaar bij van de angstige menselijke uittocht van Amerika’s
grootste stad, New York.
De toenmalige Executive Branch, die zich uitsluitend richtte op de effecten
van dit radiodrama, besloot dat het Amerikaanse publiek nu niet meer de
waarheid kon worden verteld - dat we werden onderzocht en onderzocht
door een race van buitenplaneten met technologische vooruitgang die veel
verder ging dan die van de aarde.
De onwetende verhulling was al begonnen de Noord-Amerikaanse geesten
te isoleren van de afschuwelijke mogelijkheid van contact met wezens, in
tegenstelling tot ons uit andere werelden. De vertakkingen van het traditionele concept met betrekking tot de singuliere majesteit van de mens, gemaakt in de gedaante van een opperste schepper, konden niet langer worden
verzoend door hen die andere schepselen hadden gezien die er totaal anders
uitzagen dan wij, maar die gelijk waren aan of groter dan wij in geest en
ziel. De vraag was toen hoeveel anatomische versies van het intelligente
leven er buiten onze grenzen van de ruimte bestonden. En als gevolg van
het wondermiddel van een buitenaards bezoek van mensachtigen in 1936,
namen de Verenigde Staten maatregelen om de toekomstige kennis van
buitenaardse bezoeken aan de aarde te onderdrukken. President Roosevelt
en zijn adviseurs waren de drijvende kracht achter de oorspronkelijke beweging, en er werd een burgerwachtcomité van 100 leden opgericht om
toekomstige waarnemingen vanuit het hele land te volgen en de regering
hierover te adviseren. In die tijd bestond er geen particuliere instantie of
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overheidsinstantie die zo’n uniek probleem kende. Uitverkorenen waren
mannen die een grote invloed uitoefenden, waaronder prominente bankiers,
opvoeders, industriëlen, spoorwegpresidenten, gerechtelijke mensen en
geselecteerde politici. Onder hen waren Henry Ford, de presidenten van
Pacific Electric, General Motors, de Pennsylvania Railroad, de Chase Manhattan Bank en een Justice of the Supreme Court. De macht van deze leiders
ten opzichte van een visibeleid van de regering zou jaarlijks toenemen en
in 1980 zouden de uitgestrekte territoriale grenzen van die particuliere adviesgroep nog steeds overleven en een belangrijke rol spelen in de meeste
aspecten van de Amerikaanse ruimtevaartprogramma’s van de regering.
Het zou ook van invloed zijn op de politieke, militaire, wetenschappelijke
en educatieve sectoren van onze hele samenleving.
Het brede handvest van de NSA is op zich al gerechtvaardigd. De wereldwijde capaciteiten om inlichtingen te verzamelen houden de Amerikaanse
militaire leiders op de hoogte van de subtiele verschuivingen in militaire
agressiviteit op de probleemgebieden in de wereld, ondanks de stagnerende diplomatie van de deskundigen op het gebied van buitenlands beleid
die oordelen vellen op basis van inlichtingenbijeenkomsten van de nietoverheidsautoriteiten van de Verenigde Staten.
Sinds de uitzending van de Orson Wells meer dan 40 jaar geleden is de realiteit van zelfs maar één buitenaards bezoek aan de aarde en het betwistbare
effect ervan op een groot deel van de wereldbevolking niet getest vanwege
de strenge intra-gouvernementele censuur.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de
Amerikaanse hersenkracht gebruikt om de bestaande concepten van het
rondvleugelvliegtuig te verbeteren. En hoewel Amerikaanse wetenschappers de nieuwe mogelijkheden van het ontwerp en de voortstuwing van het
vliegtuig bleven zoeken en evalueren, werd de belangrijkste drijfveer van
de industrie snel teruggeschakeld naar conventionele oorlogsapparatuur
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waarmee de Amerikaanse bondgenoten meer zekerheid hadden dat ze de
vijand konden bestrijden.
Op 7 december 1941, toen de VS de Tweede Wereldoorlog binnenvielen,
werden UFO’s voor het eerst in aantal gezien boven het Witte Huis en
het Capitoolgebouw van de VS. Anti-vliegtuigvuur van kanonnen in het
centrum van Washington stuurde een spervuur van metaal dat letterlijk de
buitenaardse wezens verraste. Toen de zwevende UFO’s dus ontwijkende
actie ondernamen, merkte een radarwaarnemer van het Air Corps een
treffer op één ruimteschip op, die de formatie achterliet en in een groot
moederschip op 35.000 voet verdween. Deze gebeurtenis was de eerste
van een aantal incidenten tijdens de oorlog toen ongeïdentificeerde vliegende objecten boven verschillende gebouwen in de hoofdstad van het
land zweefden. Het was ook in die tijd dat een ander UFO-ontwerp van
sigaarvorm werd waargenomen op verschillende Amerikaanse plaatsen.
Deze vaartuigen hadden zware elektrische energie nodig voor hun voortstuwingskern en werden vaak gezien toen ze boven de centrale rail van
elektrische tramsystemen hingen en aan de middenrail van de elektrische
systemen hingen. Tijdens een dergelijk incident in Washington in 1944 was
de stroomafname zo groot dat alle trams in de steden tot stilstand kwamen. Elektriciteitscentrales werden zelf de snelvoeders voor wat bekend
werd als de “sapvarkens” die op grote volumebasis elektrische energie
begonnen te stelen. Deze “onbekende buitenaardse vaartuigen” bleven de
stroom stelen, zoals blijkt uit de Eastern Seaboard Blackout in 1975 en de
New York Blackout in 1977, waarvan de laatste is gedocumenteerd door
de elektronische observatie van de Amerikaanse luchtmacht op de site.
In 1945, toen de Japanse overgave werd ondertekend, wist Amerika nog
steeds niet zeker wat de identiteit van de UFO-invallers was of de reden
voor hun aanwezigheid. Aan het begin van zijn ambtstermijn als geallieerde
opperbevelhebber voor het Verre Oosten, riep generaal Douglas McArthur
de hoogste Japanse functionarissen op naar zijn kantoor in het Mechie
Building in Tokio. Hij staarde recht naar de Japanse officieren, “Oké, jij
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en ik”, hij spuugde ruwweg, zoals McArthur kon doen. “Waar bewaar je
die ronde spionagevliegtuigen die je het grootste deel van de oorlog boven
Washington hebt gehad?” De Japanners keken elkaar aan en glimlachten.
“Over welke ronde spionagevliegtuigen heb je het?” McArthur schreeuwde,
en weigerde hun ontkenningen te geloven.
Maar voorlopig had Amerika vooralsnog de laatste lach. Op de conferentie
van Jalta vroeg Stalin aan Roosevelt en Churchill waarom de geallieerden
het geheim van het rondvleugelvliegtuig uit Rusland hadden bewaard. Roosevelt en Churchill ontkenden dat de UFO’s in geallieerde oorlogsfabrieken
waren geproduceerd. Stalin was woedend en verliet bijna de conferentie.
Hij sist over de tafel terwijl zijn koude ogen de twee geallieerde leiders
op de hoogte brengen. “Jullie Engels sprekende mensen handelen samen.
Maar onthoud dat ik spionnen heb in jullie beide landen, en ik ben van plan
om te ontdekken waar jullie geheime ruimteschepen die boven Moskou
zweven, zich bevinden”.
Was Stalin zich echt bewust van de UFO’s? Inderdaad, ja! De Amerikaanse
inlichtingendienst (misschien onbekend bij Roosevelt, die Stalins vriendschap overdreven promootte) was een tijdje het hart van het Kremlin
binnengedrongen en was getuige van enkele verbazingwekkende dingen.
Het leukste voor de Amerikaanse inlichtingendienst was het volgende
incident: Op een dag in 1943 kreeg Stalin bezoek van een wezen uit de
ruimte. De vreemdeling verscheen plotseling voor Stalins bureau en identificeerde zich als een afgezant van de regering van het heelal. Stalin keek
geschrokken op, en antwoordde: “Ik hou niet van Amerikaanse grappen,”
en half opgestaan vertelde de “Yankee” bezoeker dat hij zijn bewakers zou
bellen. Zonder verdere discussie zei de vreemdeling toen tegen Stalin dat
hij zijn bewakers moest bellen - die prompt binnenkwamen. De Russische
veiligheidsagenten grepen de indringer en voor Stalins ogen liet de Russische veiligheidsagenten het daaropvolgende gevecht de twee beschaamde
politieagenten achter die elkaar alleen nog maar vasthielden. Het wezen
was gewoon in het niets verdwenen. Adolph Hitler van Duitsland had
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ook buitenaardse bezoeken ontvangen, maar de onbeleefdheid van Stalin
markeerde het begin van een antagonisme tussen de bezoekers van de
kosmische ruimte en de daaropvolgende Russische leiders, dat tot op de
dag van vandaag voortduurt.
Het is duidelijk dat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog de internationale intrige om de oorsprong van de toenemende ongeïdentificeerde
objecten te ontdekken, in verschillende landen aan de orde van de dag is
geworden.
Maar hoewel de publieke kennis van de UFO-fenomenen zich slechts
langzaam over de hele wereld verspreidde, groeide de grote militaire belangstelling ervoor tijdens de Eerste Wereldoorlog boven Duitsland en het
bezette gebied, maar de geallieerde piloten meldden vreemde lichten en
lichtgevende vuurballen die in beschermende gebaren over hun vliegtuigformaties zweefden. Deze eigenaardige objecten werden door de geallieerde
piloten als van onbekende oorsprong beschouwd, terwijl ongeïnformeerde
Duitse piloten veronderstelden dat deze zelfde verschijnselen misschien
van geallieerde uitvinding waren. Onder de geallieerde piloten werd de
naam “vriendelijke foo fighters” een goed begrepen oorlogstaal. En in
de woonverblijven van de geallieerde piloten die op Britse vliegvelden
gestationeerd waren, fluisterde men ‘s nachts de stemmen uit de hemel die
soms in hun midden vlogen en moed gaven.
Inlichtingenagenten van alle landen die zich bezighielden met de Tweede
Wereldoorlog begonnen het mysterie van de “foo fighters” serieus te onderzoeken. Kenmerkend is dit verslag van de Russische inlichtingendienst die
luitenant-kolonel H. Sylvester Williams (zijn codenaam), een Amerikaanse
officier in november 1944, ondervroeg, die net een speciale zending had
afgeleverd, rechtstreeks van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt aan de Russische premier Joseph Stalin.
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De speciale Amerikaanse koerier had de vlucht van Washington naar New
York, dan naar Engeland, dan met een speciaal vliegtuig door Noorwegen,
Zweden en op naar zijn bestemming Moskou.
De volgende ochtend werd de Amerikaanse koerier zorgvuldig ondervraagd
door een kolonel Murisky over de vraag of hij iets in de lucht had gezien
tijdens zijn vlucht vanuit Engeland. De vragen en antwoorden luidden als
volgt:
Q. Heb je een sigaarvormig voorwerp in de lucht zien vliegen, hetzij naast
je schip of in de buurt?
A. Nee.
Q. Heeft u cilindervormige objecten gezien, bijvoorbeeld zilver- of lichtblauwachtige kleuren?
A. Nee.
Q. Soms vloog je vliegtuig tijdens de reis op lage hoogte; heb je op de
grond andere schaduwrijke vormen gezien dan die van je eigen vliegtuig?
A. Nee.
Q. Zag u om het even welke ronde schotel-vormige voorwerpen die om
bij uiterst hoge snelheden schenen te reizen?
A. Nee.
Q. Hebt u om het even welke vijandelijke vliegtuigen tijdens uw vlucht
waargenomen?
A. Nee.
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Q. Werd je gevolgd, bijvoorbeeld, door vreemd uitziende objecten?
A. Nee.
Q. Heeft u iets vreemds gezien?
A. Nee.
Op dit punt werd de Amerikaanse officier verteld dat hij op zijn terugvlucht
alsjeblieft op zoek moest gaan naar iets ongewoons op zijn terugvlucht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er vele fascinerende hoofdstukken van intriges in het internationale gokspel van wie de UFO’s bezat,
zelfs na de vreemde bezoeken aan grote regeringen. Het probleem van
het niet kunnen plaatsen van een naamplaatje op de vreemdelingen was te
eenvoudig. Ze zagen er te menselijk uit om niet menselijk te zijn. Dat er
die bijna identiek aan ons waren in andere werelden, werd beschouwd als
gewoon te blase een verklaring.
Grote regeringen konden echt niet accepteren dat deze objecten buitenaards
waren. Diepe vooroordelen dat de aardsman een superieur wezen was dat
alleen in het universum leefde, waren ingeworteld in onze educatieve en
religieuze concepten. Daarom veronderstelde een groot deel van de intelligentie en het leger van de wereld in die tijd twee dingen: de ambachten
werden als vijandig beschouwd en waren van aardse oorsprong.
Elk land ontwikkelde al snel zijn eigen methoden van contrasurveillance,
maar met weinig echte aanknopingspunten en feiten om zijn agenten te
geven. De Amerikanen, de Britten en de Canadezen werkten samen, in
de verwachting dat een collectieve actie sneller resultaat zou opleveren.
Permanente orders van sommige landen aan hun gevechtspiloten in omslachtige propellervliegtuigen waren “Hit a UFO - as you can.”. Reeds
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hadden ze verschillende variëteiten gecatalogiseerd, waaronder de gemeenschappelijke schotelvariant en de soorten lantaarns, de bel, de sigaar
of het buisvormige voorwerp, kleine 13” schijven, en zelfs vierkante - ja,
vierkante - schijven, en natuurlijk - gigantische moederschepen, helderder
dan Venus, gestationeerd 100 mijl hoog en zo lang als een mijl in lengte
- steden op zich, waarover de militairen verdeeld waren, over de vraag of
het illusies of de werkelijkheid waren.
Het is een wonder dat de Amerikaanse inlichtingendienst (Office of Strategic Services) niet vertroebeld is geraakt in zijn grootste taak sinds de
oprichting van de Amerikaanse inlichtingendienst in 1942. Maar, met de
hulp van de wetenschappers en de grote universiteiten, werd de kalmte
bewaard en werden plannen ontwikkeld toen de regering rustig en heimelijk
haar inspanningen in het Watermantijdperk zwaaide zonder de pers of het
publiek te vormen.
Wetenschapsfora in het hele land, meestal gesponsord door een overheidsinstantie, richtten zich eerst op de vragen:
1. Zien we visioenen of echte wezens met lichamen als stervelingen?
2. Is het mogelijk dat de trillingen die de atoomstructuur van het menselijk
lichaam in blijvende vorm bij elkaar lijken te houden op een hogere trillingsschaal de structuur van het zijn van andere planeten zodanig binden
dat de wezens in staat worden gesteld om te verschijnen en te verdwijnen?
3. Moeten bezoekende intelligente wezens een luchtcombinatie inademen
zoals wij dat doen om op aarde te overleven?
En toen werd de vraag gesteld:
“Wat als de zwaartekracht zou worden ontkend?”. Het antwoord dat de
wetenschappers gaven was: “Als de zwaartekracht overwonnen kon wor-
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den in een gelokaliseerd gebied zoals een ruimteschip, dan zou de massa
ervan gewichtloos zijn.
En tot slot vroegen andere groepen zich met betrekking tot de problemen
van de ruimtevaart af: is het mogelijk dat een bepaalde massa zich langs
het magnetische Noord-Zuid netwerk van de aarde kan verplaatsen, misschien sneller dan de snelheid van het geluid? “Op een dag verwachten we
dat earthships dat ook doen, en zelfs met onbegrijpelijke snelheden tussen
planeten vliegen met gratis magnetische energie,” was het antwoord.
Toen deze concepten werden geaccepteerd, vermoedde de luchtmachtinformatie dat echte buitenaardse wezens uit ons eigen zonnestelsel en
mogelijk ook daarbuiten arriveerden en inderdaad ons luchtruim bewaakten.
Sommige Amerikaanse wetenschappers haastten zich om de eeuwenoude
concepten van de magnetische energievelden van de aarde en de elektromagnetische krachten tussen de planeten te herzien.
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zou het rondvleugelvliegtuig
van Caldwell een eerste prioriteit zijn en verborgen op een plaats waar het
slechts toegankelijk zou worden via 100 mijl bewaakte bergwegen en tunnels. In deze schuilplaats zouden het ontwerp en de relevante specificaties
van het toekomstige rondvleugelvliegtuig van de Engelstalige bevolking
worden bepaald.
De raketrace naar de maan in de jaren zestig was gewoon een voortzetting
van dat Amerikaanse doel om meer te leren over de stellaire wereld. Omwille van de nationale veiligheid moest het plan om een rondvleugelvliegtuig te bouwen vooral verborgen of gecamoufleerd worden onder nieuw
ontworpen veiligheidspakketten tot de gunstige tijd om het te vertellen
zou aanbreken.
Vandaag, veertig jaar later, geloven velen in de Amerikaanse inlichtingen- en militaire gemeenschap dat het nu een geschikt moment is om
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de deur open te zetten voor het publiek om de opkomst van een nieuwe
technologie te zien die de wereld zal veranderen. Maar vele anderen in
meer dan 30 geheime overheidsinstanties, met name NASA en de National
Science Foundation, vinden het voorbarig om de strijd, zelfs gedeeltelijk,
te vertellen. Hoewel het niet werd gearticuleerd aan de rang en het dossier
in de diensten, ging de Amerikaanse Luchtmacht op verslag in 1966 dat
sommige van die UFO’s die in Noord-Amerikaanse hemelen verschijnen
interplanetair waren. Met die erkenning groeide het vertrouwen dat de
UFO-waarnemingen uiteindelijk moeten worden verklaard.
In 1977, een vier-sterren Air Force staf generaal die had gediend in verschillende hush-hush-hush onderzoek en ontwikkeling projecten sinds de
Tweede Wereldoorlog, uitgelegd aan de auteurs van de Air Force redenering
geparafraseerd als volgt: Tot nu toe waren we niet bereid om de aard van
onze eigen ontwikkelingsprojecten te onthullen, omdat buitenaardse wezens
die we hadden ontmoet, zo ver gevorderd waren in hun metafysische en
technologische ontwikkeling dat als zij of andere buitenaardse wezens die
minder goed voor de mensheid zijn, ons zouden proberen te vernietigen,
we machteloos zouden zijn geweest. Het was dezelfde veronderstelling als
in 1936. De Generaal noemde geen wapens of tegenwapens hij beschreef
eenvoudigweg het dilemma van de aarde, niet in termen van vergelding,
maar beperkte zijn opmerkingen en gedachten tot effectieve bescherming
aan de oppervlakte van deze planeet. Naast die officiële verklaring van het
20e eeuwse probleem, was het onderwerp blijkbaar gesloten.
Terwijl de wereld in de naoorlogse jaren op oude manuscripten jaagde
om het antwoord op het raadsel van de UFO’s te vinden, wist Amerika het
antwoord en begraaft het elk jaar steeds dieper en dieper.
Voor de V.S. was de spookachtige vraag eenvoudigweg dit: Zou ze snel genoeg een counter airborn hardware kunnen ontwikkelen om haar eigen lucht
te beschermen tegen buitenaardse indringers? En kon zij, in haar poging
om deze bovenmenselijke taak voor de jaren van de Tweede Wereldoorlog
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te volbrengen, haar inspanningen ook beschermen tegen de nieuwsgierige
ogen van de aardse tegenstanders zoals de Duitsers en de Japanners, en
zelfs de Russen, die zij bondgenoten noemden?
Opmerkingen over bronnen
De geclassificeerde dossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken
over het bezoek van de buitenaardsen aan president Roosevelt in 1936
en 43 werden aan de onderzoeker van het boek getoond. Deze informatie werd opgevolgd door middel van diplomatieke documenten in het
Nationaal Archief. De persoonlijke controle werd ook uitgevoerd door
een nauw contact met president Roosevelt, die zei dat de bezoeken “algemeen bekend” waren onder het personeel van het Witte Huis. Er werd
echter veel aanvullend onderzoek gedaan, met name naar het begin van
de doofpotoperatie van de Amerikaanse regering, om de feiten in de juiste
context van die periode te presenteren. Verscheidene regeringsleiders die
hebben geholpen zouden erkend moeten worden, maar ze staan erop om
anoniem te blijven. De auteur en de voorbeeldige vrijwillige assistenten
hebben vier jaar doorgebracht voordat ze de huidige schuilplaats voor de
hele UFO-repository ontdekten, inclusief de Amerikaanse ruimtevaartrol in de aarde en de ruimteomgeving. Hoewel de schuilplaats voor het
dekmantelnetwerk zich in het National Security Agency bevond, was het
duidelijk dat de afdeling, die alle kennis van het programma ontkende,
in feite semiautonoom was en niet verantwoording verschuldigd was aan
het hoofd van het agentschap, en vaak bevelen om zijn acties uit te leggen
negeerde. Het is nooit ontdekt waar de wortels van het doofpotgedeelte
liggen en waar het personeel is aangeworven, maar uit informatiebronnen
blijkt dat het de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen is.
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8-8 Verenigde Staten Readies Round Wing Vliegtuigen voor
een mogelijk conflict met Duitsers
Vóór de Tweede Wereldoorlog had de opkomst van militaristische regimes in Japan, Italië en Duitsland de democratieën gealarmeerd, maar het
oorlogsbeleid van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten was nog niet
geformuleerd. Frankrijk bouwde de verdedigingsmuur van de Maginot,
Groot-Brittannië gaf er de voorkeur aan om de Duitsers te sussen door
middel van compromissen en prominente Amerikaanse politici probeerden
een deken van isolement te trekken over het nationale perspectief. Wat de
reactie van de democratieën ook was om zich tegen de dictators te verzetten, de nazi’s onder Hitler werden aangemoedigd om illegale en agressieve
informatieverzamelingsdiensten in het buitenland op te richten.
Zo was er in 1936 al een sterk Duits spionageapparaat in de VS in werking
getreden. Duitse staatsburgers konden hun activiteiten zonder onnodige
verdenking verbergen door nieuwe leden te rekruteren van organisaties
zoals de Duitse Bund of door sympathisanten te trekken van genaturaliseerde Duits-Amerikanen, gefascineerd door de nazi-ideologieën. Maar
ondanks de aanwezigheid van deze nazi-sympathisanten aan de rand van
bepaalde Duitse gemeenschappen, verafschuwde het merendeel van de
Duitse afstammelingen de vooruitgang van de nazi-aanhangers en spuwde
hun raciale filosofieën uit. In feite verzetten de trouwe Duitsers zich niet
alleen tegen de nazi’s, maar waren ze vooral in de strijd tegen de nazi’s in
binnen- en buitenland, zoals later in de inlichtingendossiers werd bevestigd.
De Amerikaanse officieren van het Amerikaanse leger en de luchtmacht,
die Caldwell in 1936 voor het eerst interviewden, zagen al snel in dat deze
jongeman op het punt stond om het grootste luchtwonder in de geschiedenis van de luchtvaart te perfectioneren. Hoewel de eerste Glen Burnie
roto-vliegtuig langzamer vloog dan 100 mijl per uur en werkte met een
conventionele kleine tweecilinder viertakt vliegtuigmotor, was het ontwerp
van de machine en de luchtstroom die het teweegbracht totaal anders dan
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alles wat ooit door de landarbeiders in hun lucht werd bedacht en gevlogen.
Een omslachtig maar noodzakelijk roer veroorzaakte vaak logge vluchtpatronen bij zijwind, en hoewel de machine nog steeds een korte startbaan
nodig had, was het duidelijk dat het toekomstige potentieel in snelheid,
zwevende en wendbaarheid hem letterlijk in staat zou stellen om de sterren te bereiken als er voldoende wetenschappelijke hulp werd geboden.
Politieke onrust in Europa had de buitenlandse dienstplichtigen in de VS
gewaarschuwd en hun waarnemingen van een nieuwe wapenopbouw waren
doorgegeven aan het leger. Geleidelijk aan begon er een verschuiving van
isolationisme naar onbehagen, na Hitler’s bezetting van Oostenrijk, en later
in maart 1936 zijn opmars naar het Rijnland. Terwijl hij naar Duitsland
keek, begon Frankrijk te veel uit te geven aan herbewapening, en GrootBrittannië en Amerika begonnen alarm te slaan bij tekenen van Duits expansionisme. Er verschenen duidelijk oorlogswolken boven Europa, na wat
neerkomt op een internationaal falen om de ontwapening te bevorderen, en
een afhankelijkheid van vredesverdragen die slechts stukjes papier werden.
Als we haar onderzoeksresultaten in de lucht onder de loep nemen, realiseerden de VS zich plotseling dat, hoewel er op de markt nieuwe wetenschappelijke doorbraken op het gebied van destructieve wapens bestonden,
Amerika zelf sinds de Eerste Wereldoorlog geen noemenswaardige ontwikkelingen in de luchtvaart meer had veroorzaakt. Maar het voortdurende
gebruik van het vliegtuig als effectief oorlogswapen was niet verdoezeld in
de richtlijnen van de adviseurs van het Amerikaanse leger en de luchtmacht
toen zij rapporten opstelden over hoe Spaanse steden in 1936 door Duitse
duikbommenwerpers werden geëgaliseerd of hoe de luchtkap van Italiaanse
vliegtuigen steun verleende aan hun troepen en tanks in de onderwerping
van Ethiopië in Mussolini’s 1935.
Met een voorspellend militair bewustzijn van de mogelijke evolutie van de
luchtoorlogsvoering, vonden er dus herbeoordelingen op topniveau plaats
van Caldwell’s eerste rotvliegtuig, waarbij de nationale veiligheidsadvi218
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seurs zich dubbel zorgen maakten over spionage, vooral door de Duitsers.
De uitvoerende macht gaf de opdracht om het Caldwell-programma te
verplaatsen, weg van de mogelijk nieuwsgierige ogen van een golf van
Duitse spionnen.
Het nieuwe gebouw, dat onder toezicht van Caldwell werd geëxploiteerd,
zou zich bevinden op het Wright Patterson Field, buiten Dayton, Ohio.
In een hoek van hanger nummer 2, in december 1936, begon Caldwell
opnieuw. Hij richtte eerst een kleine machinewerkplaats op en kreeg een
fulltime machinist en lasser in dienst. Caldwell kreeg ook een valse naam
die hij de komende jaren twee keer zou veranderen. Ook werd de extra
luxe van een kantoormeisje toegevoegd om de constante rapportages in
de schriftelijke communicatie met de nieuwe sponsor van het leger/luchtsporterskorps af te ronden.
Voor Caldwell en zijn vrouw, Olive, zou er de bescherming zijn van een
constante veiligheidspolitie. De kinderen van Caldwell, een jongen en een
meisje, allebei in hun tienerjaren, klaagden dat hun afspraakjes en vrienden
in de gaten werden gehouden en dat de achtergronden van de families van
hun nieuwe vrienden werden gecontroleerd. De privacy waar ze zo vaak
naar verlangden was voorgoed verdwenen.
Onder toezicht van Caldwell werd eind 1936 begonnen met een nieuwe
machine met wijzigingen. De plannen voorzagen in een diameter van 33
voet en een bemanning van zes personen. De nadruk zou liggen op het
gebruik van de lichtste componenten die verkrijgbaar waren. De structuur zou bestaan uit dunne, stalen buizen, gebouwd rond een centrale
cockpit. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een met zijde bekleed
multiplex gefineerd zou worden, maar dat werd afgewezen voor een zijdeover-katoenen bekleding. Deze huid werd gebruikt voor de eerste nieuwe
modellen die tot dan toe werden vervangen door dura-aluminium van
een formule ontwikkeld door Dr. Bolton B. Smith van het Massachusetts
Institute of Technology. De afwijzing van deze aluminium huid vond ook
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plaats toen duidelijk werd dat het een te laag warmtepunt bezat, waardoor
het onbevredigend was voor hoge snelheid reizen. De huid werd uiteindelijk
geperfectioneerd op de rota-plane bekleding was een buitenste laag van
papier-dunne, roestvrijstaal, gebonden aan een binnenste laag van duraaluminium met een film van gelijmde zijde ertussen. De nieuwe bekleding
zou standaard zijn op alle Amerikaanse ronde vleugels van de toekomst, tot
buitenste spacemen een perfecte huidformule voor Amerikaanse machines
zouden bieden.
Caldwell gaf al zijn tijd aan het project. Elk vrij moment dacht hij na over
hoe hij het schip kon verbeteren. Op een nacht, terwijl hij laat werkte onder
strenge bewaking rond zijn huis, kwam er een klop aan zijn studeerkamer.
Caldwell’s eigen wrede politiehond voor de deur roerde niet. Toen Caldwell
de deur opende, zag hij voor hem een lange man in een zilveren ruimtepak
en zwarte kuithoge laarzen staan, wachtend met een uitgestoken hand.
De Duitse Herder keek de vreemdeling aan en kwispelde met zijn staart.
Toen de bezoeker werd uitgenodigd om voor het bureau van Caldwell te
gaan zitten, bedekte de uitvinder, nog onzeker over zijn beleefde indringer, met een boek een diagram waaraan hij had gewerkt. De vreemdeling
sprak: “Maak je geen zorgen over die plannen die onder het boek liggen.
Het probleem dat je ergert is er een van voortstuwing. Eigenlijk is de kern
van het probleem niet alleen van het ontwerp; het is eerder een wiskundig
probleem”. De vreemdeling overhandigde Caldwell vervolgens een map
met zeven vellen binnenin, inclusief een nieuw carburateurontwerp en een
nieuwe brandstofformule.
Caldwell bood zijn nieuwe vriend een kopje koffie aan. Ze praatten een
kwartier lang en de vreemdeling legde uit hoe Caldwell het bestaande
probleem dat hij in het nieuwe ronde vleugelvliegtuig tegenkwam kon
overwinnen.
De ruimtevaarder vertrok en terwijl Caldwell de plannen nog eens goed
doorlas, merkte hij een “formule van zeven ingrediënten op, die, toen ze
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later aan de kerosinebrandstof voor de straalmotoren werden toegevoegd
en vervolgens werden getest, zo’n betere prestaties opleverden dat het
extra vermogen en het kilometerrendement ongelofelijk was. (Tot dan toe
was er geen behoefte aan een zeer brandbare brandstof. De eenvoudige
toevoeging van lood aan benzine was voldoende om de zuigermotoren te
laten draaien.)
Duitse spionageagenten hadden eind 1936 het spoor van Caldwell en zijn
verbazingwekkende machine verloren, tot grote opluchting van het veiligheidspersoneel. In hun nieuwe Wright Patterson kwartieren waren de
Caldwell-bemanning vrij om vanuit hun werkplaats te komen en te gaan,
maar hun aanwezigheid in de gemeenschap van Dayton zou uiteindelijk
natuurlijk ontdekt worden. Duitse agenten, niet afgeschrikt, waren al op
zoek naar hun verloren steengroeve in het land.
Eerdere werkzaamheden van Caldwell aan een straalmotor werden ondertussen afgerond met hulp van de Northwestern University en advies van
de buitenste ruimteman. Het vliegtuig van Caldwell was een verbetering
ten opzichte van een eerder in Frankrijk uitgevonden model. Er werden
plannen gemaakt om de conventionele vliegtuigmotor in het rondvleugelvliegtuig te vervangen door de nieuw ontwikkelde jet. (Vroege versies van
Caldwell’s jetplannen werden gestolen door Duitse agenten en voor het
eerst geïnstalleerd in hun nieuwe Messerschmidt 109).
De omvang van het project werd uitgebreid toen de volledige militaire
toepassing van het vliegtuig werd erkend. In januari 1937 leverde de
Northwestern University natuurkundigen en nam de opdracht op zich
om al het laboratoriumwerk in ontwerp, metallurgie en chemie voor het
Caldwell-project uit te voeren. De faciliteiten in Wright Patterson Hanger
No.2 begonnen met in totaal tien mensen die Caldwell hielpen in de makeshift fabriek. De bemanning groeide maandelijks. Er werd een raad van
bestuur benoemd bestaande uit de officier die het veld bestuurd en twee
andere officieren, samen met Caldwell als supervisor.
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Caldwell had ternauwernood gemist om meer dan eens gedood te worden door zijn nieuwe toestel te vliegen; daarom werden twee testpiloten
van Kelly Field, Texas, binnengebracht om de uitvinder aan de grond te
houden. De naam roto-vliegtuig werd nu gelaten vallen ten gunste van de
ronde vleugeltoewijzing, en in officiële correspondentie hield het project
om het Lange project van het Eiland in voorkeur van de nieuwe codenaam
worden genoemd op.
JEFFERSON. Jefferson werd al snel onder de hoogste beveiliging in de
VS geplaatst. Voor het nieuwe personeel zouden hun bewegingen buiten
de hanger aan een nader onderzoek worden onderworpen en zouden hun
sociale en familiale contacten 24 uur per dag worden gecontroleerd.
Maar de nieuwe waakzaamheid kwam te laat. De Duitse spionageagenten
hadden het Caldwell-spoor naar Dayton versmald. Duitse agenten meldden
hun ontdekking aan hun militaire attache, en stilletjes werd een plan opgesteld om de Amerikanen die betrokken waren bij het Jefferson-project op te
pakken op een manier die de veiligheidsautoriteiten nooit zouden vermoeden. Duitse spionageteams hebben hun nieuwe net zorgvuldig aangelegd.
Begin 1938 had het project Jefferson een lengte van 20.000 voet van Hanger
No. 2 en een aangrenzende hanger bedekt. Er waren nu 102 medewerkers
die bij eed het zwijgen hadden opgelegd en die onder de jurisdictie van
een uitgebreide tienkoppige raad van bestuur opereerden. De medewerkers kregen een topsalaris en werden vaak gezien in een bepaalde bar in
het centrum van Dayton, waar de beste drankjes werden geserveerd en de
sympathieke obers en het aantrekkelijke decor maakten een avond in de
cocktail lounge een zeer aangenaam evenement. Voor de klanten die van
de sensatie van het gokken hielden, fluisterden de obers discreet dat er
achterin een speciale kamer was. Voor mecenassen van Wright-Patterson
Field werden IOU’s geëerd en werden de aansporingen uitgebreid om
zwaar in te zetten.
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Het was tijdens deze periode dat rapporten uit het noordoosten begon te
verschijnen op politiebureaus, krantenkantoren en luchtmachtinstallaties
van vreemde, onaards uitziende vliegtuigen die met ongelooflijke snelheden
over de horizon strepen, sneller dan wat dan ook ooit eerder in de lucht
gezien. (Wereldrecords in 1938 voor propellor aangedreven vliegtuigen
met vaste vleugels waren in de buurt van 300 mph.) En bij de waarnemingen van deze nieuwe vaartuigen werd vaak ook een heldere lichtsterkte
gemeld. Het licht was puur reflecterend, het oppervlak van het vliegtuig
was zo hoog gepolijst dat het een spiegelende reflectie in het maanlicht of
misschien een verblindende flits in de felle zon, die zijn vorm verduisterde,
liet zien. De vliegtuigen vertrokken en landden op het Wright-Patterson
Field - meestal ‘s nachts.
Maar nu hadden de Duitsers concurrentie in hun Amerikaanse spionageactiviteiten. Net zo geïnteresseerd in de nieuwe luchtfenomenen waren de
Japanners. De U-wereldoorlog was nog maar een jaar weg en internationale
militaire kriebels verspreidden zich over de hele wereld.
Als de nieuwsgierige hemelwachters de waarheid hadden geweten, dan
hadden ze geleerd dat de nieuwe nachtboten van Amerikaanse makelij
waren. Het waren in feite bijna volledig nieuwe versies van Caldwell’s
eerste rotvliegtuig. Natuurlijk, ze waren rond, 33 voet in diameter, met
een cabine bovenop in het midden. Het hart van de aandrijving was nu
een kerosine gevoede straalmotor die het vliegtuig kon voorzien van een
topsnelheid van 750 mijl per uur. De straal zoog lucht in zijn kamers,
verwarmde het en verspreidde het door een systeem van kanalen die de
plotselinge wendbaarheid in alle richtingen gaven die de grondkijkers
hadden waargenomen en gerapporteerd.
Tien van deze mooie machines bevonden zich verborgen in een hangar in
Wright-Patterson in September 1938, ongeveer twee jaar nadat Caldwell
zijn eerste canvas-bedekte ambacht had gevlogen, de 45 mijlen aan
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Washington. Maar 12 september was een bijzondere dag. Caldwell nam
zelf de besturing van een van de vliegtuigen over toen het vliegtuig werd
uitgedreven. Voor het ochtendgloren vertrok hij nadat een dozijn onderhoudsmensen het schip hadden gecontroleerd en het schip toestemming hadden gegeven om te vertrekken. De straaljager kon de massa en het gewicht
niet recht omhoog tillen, maar eenmaal in de lucht kon het schip zweven.
Als een pijlschot in een schuine vlieglijn bij 35 graden steeg het ronde
vleugelvliegtuig op in de dekkende duisternis. Minder dan twee uur later,
toen de ochtend brak boven Washington, D.C., zagen de toeschouwers een
vreemd voorwerp boven het Witte Huis zweven en een gemuteerd gejank
uitzenden.
De verschijning van het vliegtuig boven het huis van de president was
een gecombineerde groet aan de Chief of the U.S.A., President Franklin
Delano Roosevelt, van Jonathon E. Caldwell en het Army/Air Corps, die
hem geholpen had bij het bouwen van ‘s werelds eerste operationele ronde
vleugelvliegtuig.
Maar niet alleen de Amerikaanse president en zijn staf keken toe, ook de
Duitse militaire attache was in de gaten gehouden. Na die opgenomen
inaugurele vlucht van 1938, zou er een hernieuwde belangstelling zijn
van buitenlandse ambassades in Amerika, met name van Duitse, voor het
meest onconventionele vliegtuig dat de wereld ooit heeft geproduceerd.
De Duitsers haastten zich met hun plan om plannen te krijgen voor de
verbazingwekkende Amerikaanse uitvinding, een bijgewerkte versie van
het Caldwell rotvliegtuig uit 1936.
Het was minder dan een maand na de Washington fly-over met het rondvleugelvliegtuig dat de FBI de nieuwe, chique cocktail- en goklounge in
Dayton in de binnenstad in de gaten hield. Rapporten begon te komen in
dat gokken schulden zou worden vergeven als schuldenspelers van de kans-
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spelen informatie over activiteiten op Hangers 2 en 3 op Wright-Patterson
Field verstrekten. Al snel werd vastgesteld dat de bar in Duitse handen was
en de val was waarmee ze van plan waren om de geheimen van het nieuwe
Amerikaanse rondvleugelvliegtuig te verkrijgen. Kort gezegd vonden deze
ontwikkelingen van tegenintrige intriges plaats. Twee FBI-mannen, die zich
vermomd als tekenaars op het nieuwe rondvleugelvliegtuig, liepen schulden
op in de Duitse gokkamer. De bar werd gesloten en al het personeel dat met
het terrein verbonden was, werd aangeklaagd en in de gevangenis geplaatst
onder de strenge regels van verraad; ze werden vastgehouden tot verdere
noodmachten uit de Tweede Wereldoorlog werden opgeroepen. Vervolgens
werden deze spionnen kortstondig geëxecuteerd. De laatste poging was
mislukt waarmee de Duitsers de herziene plannen voor het revolutionaire
vliegtuig van Amerika wilden verkrijgen.
Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden een waardevolle les
geleerd. Vanaf dat moment moeten alle losse gesprekken over het nieuwe
vliegtuig worden gestopt. Bovendien moeten de faciliteiten van de rondvleugelvliegtuigen opnieuw worden verplaatst. En dat moet snel gebeuren.
De overheid en de militaire terughoudendheid namen toe.
De minister van Oorlog schreef dat Caldwell in het najaar van 1938 een
verhuizing naar een nieuwe locatie verwachtte. Er werden orders gegeven
om de machines en uitrusting te ontmantelen en in een krat te stoppen. Op
een geplande tijd trok een lange trein naar Wright-Patterson Field waar hij
werd geladen, waarna Caldwell, zijn vrouw en tienerzoon en -dochter in
een putmanwagen stapten. Hun familiebezittingen werden ook ingepakt
en op een platte treinwagon ging Caldwell’s canvas overdekte persoonlijke
auto. Spoorwegmensen langs de lijn noemden het de “X” special omdat
het met dezelfde prioriteit bewoog als een presidentiële trein, waarbij alle
andere treinen op het zijspoor klaar moesten staan tot de “X” trein doorreed.
Alle wissels langs het traject waren voorzien van spijkers om geknoei te
voorkomen en de sleutelpunten werden bewaakt door gewapende soldaten.
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Ruim voor het einde van het jaar 1938, op 23 oktober 1938, werden Hangers
nr. 2 en 3 in Dayton’s Wright-Patterson complex leeggemaakt en gesloten,
en alleen de geesten van Jonathon Caldwell en zijn bouwers van een nieuw
luchtrijk bleven achter.
De volgende locatie gekozen voor de verdere ontwikkeling van het ronde
vleugelvliegtuig was in een militaire stad in de buurt van de continentale
scheidslijn in New Mexico. Bij een legercentrum bij de stad Los Alamos
werd het complex in allerijl gereed gemaakt; er werd een spoorlijn aangelegd en er werden nieuwe faciliteiten toegevoegd voor de elite gezelschap
van mannen en vrouwen die op het punt stonden aan te komen.
Terwijl de speciale “X” door Los Alamos liep, kwam de ingenieur op een
nieuw aangelegd spoor terecht. Cavalerie-eenheden bewaakten de nieuwe
rails. Terwijl de trein zich naar de eindbestemming trok, zag de Caldwell
entourage een regiment van soldaten rond de omheining. Nadat de trein
loodvrij was en vrijgelaten, werden de restauratie- en pullmanwagens in
afgesloten loodsen geduwd die vervolgens met cyanidegas werden gevuld
voor het geval dat er een spion in de trein verborgen zou blijven. Dat was
de veiligheid rond de tweede verhuizing van de Caldwell groep, officieel
bekend als Project Jefferson.
Het nieuwe hoofdkwartier stond op zichzelf, voor zover de levensstijl die
tijdens de niet-werktijden heerste. Totale veiligheid zou worden gehandhaafd in een omgeving van prikkeldraad en elektrische hekken. Uitgebreide
voorzorgsmaatregelen werden genomen om te voorkomen dat onbevoegde
buitenstaanders langs de bewakers zouden komen. Elke vrachtwagen of
ander voertuig dat de installatie van Los Alamos verlaat vanaf het moment
dat Caldwell aankwam, zou grondig worden doorzocht en uit elkaar gehaald
als de veiligheidsinspecteurs dit zouden besluiten.
Voor de nieuwe bewoners werden alle voorzieningen voorzien, zoals privélessen en schoolklassen, bibliotheek, kerkdiensten, films, restaurants,
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kleding, eten en drinken. Er was maar één bepaling. Geen toegang tot de
buitenwereld werd getolereerd, alle uitgaande en inkomende post werd
gecensureerd en telefoongesprekken werden gecontroleerd. Het personeel van Project Jefferson was gevangenen. En waar Caldwell en zijn
familie ook gingen, hun voortdurende bescherming door personeel van de
Geheime Dienst zou groter zijn dan voor de president van de Verenigde
Staten nodig was.
In het jaar 1940 zorgde een groep kooplieden in het nabijgelegen Los
Alamos voor het onderhoud van het snelgroeiende personeel in het aangrenzende gebied, dat zich bezighield met productiefaciliteiten voor een
vloot die zich haastte om een rol in de lucht te gaan spelen als het neutrale
Amerika betrokken zou raken bij de Europese oorlog die in september
1939 was uitgebroken.
Maar naast de kooplieden die voor de bevoorrading van de stations zorgden, verhuisde er een ander type inwoner naar Los Alamos. Dit waren de
volhardende Duitsers en Japanners die luisterden naar toevallige informatie
over de activiteiten in de buurt en wier verrekijkers en camera’s met een
hoog vermogen de heldere lucht aftastten op ongewone, door de mens
veroorzaakte verschijnselen.
De Amerikanen waren niet op de hoogte, maar alle industriële en wetenschappelijke inspanningen van het land, waaronder het Manhattan-project,
waren nu ondergeschikt aan de inzet van de hersenkracht van het land in
het Jefferson-project.
In 1941 deed zich een ander trauma van defensiebewustzijn voor met de
komst van Japanse bommenwerpers boven het Amerikaanse vasteland,
waarna gevreesd werd dat de nieuwe locatie van het nieuwe Los Alamos
ronde vleugelvliegtuig gebombardeerd zou worden. In Noord-Californië
waren al drie bommen gedropt. Sommige Japanse veldwerkers in Hawaï
waren schuldig bevonden aan spionage die een pad voor vliegtuigen naar
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Pearl Harbor-installaties had uitgestippeld. De autoriteiten vroegen zich
af: “Hoe kwetsbaar was de Los Alamos site voor luchtaanvallen en waren
Japanse spionageagenten in de buurt actief?
Hoewel totale militaire waakzaamheid werd gehandhaafd rond de Los
Alamos site, geheim veiligheidspersoneel toezicht gehouden op de inrichtingen die de soldaten begunstigd terwijl in Los Alamos. Op een keer
gingen zeven soldaten in een ‘off limits’ bar. Toen het drinken toenam,
begonnen twee van de soldaten luidop op te scheppen over hun activiteiten tegen de serveerster. Binnen enkele minuten werd de groep opgepakt
door een team van de militaire politie en werden ze teruggestuurd naar
de basis. Alle buiten dienst gestelde militairen in de stad en op de plaats
van bestemming werden ook teruggeroepen. Die middag werden de twee
soldaten voor de krijgsraad gebracht en veroordeeld. Dezelfde dag groeven
ze hun eigen graven in het zicht van hun regiment. Een team van 12 man
werd opgeroepen en een vuurpeloton executeerde de twee die zich in het
openbaar over het project hadden opgeschept. Dat was de gevoeligheid
voor de geheimzinnigheid rond de ontwikkeling van de ronde vleugels die
tot op de dag van vandaag voortduurt.
Kort na Pearl Harbor in december 1941 verdween het verkeer plotseling in
en uit het Los Alamos complex. Hoogwaardigheidsbekleders en bezoekers
werden niet meer gezien, en er werd niet langer gevraagd aan de kooplieden
van de stad om voedsel en drank te verstrekken.
Ook de verbijsterde buitenlandse spionageagenten werden vermist.
Hoog in de lucht boven Los Alamos, op een winternacht eind december
1941, verdween een vloot van meer dan 60 rondvleugelvliegtuigen met
hun getrainde gevechtsbemanningen van meer dan 400 man, in het zwart
van het onbekende.
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Het grote Amerikaanse project rond de rondvleugelinstallaties was inmiddels verlaten, om van niets meer te horen.
Uiteraard waren de Verenigde Staten eind 1941 in oorlog met de asmogendheden van Duitsland en Italië en hadden ze Japan de oorlog verklaard.
Vijandige vliegtuigen waren boven San Francisco waargenomen en de
oorlog in de lucht naderde mogelijk dichter bij huis.
Maar wat betreft de Amerikaanse oorlogsinspanningen in de lucht, leerde al
het publiek dat jaar uit de mond van de voorzitter van de nationale defensie,
William B. Knudsen, die voor de goede orde zei: “De V.S. zullen spoedig
zijn huidige maandelijkse productie van 900 vliegtuigen van gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers verdubbelen, in een herbewapeningsaandrijving
in de lucht. De nieuwe vliegtuigen vechter hoop, blijkbaar, was nog steeds
een conventionele romp met een vaste dwarsvleugel genaamd een R40,
geklokt over de Buffalo luchthaven op 320 mijl per uur.
Waren de 60 rondvleugelvliegtuigen die naar verluidt met snelheden van
meer dan 750 mijl per uur konden vliegen, te weinig geprobeerd om op te
noemen? Of werden ze geklasseerd als geheime wapens die in opschorting
werden gehouden totdat Amerika de oorlog zou ingaan en Hitler, de nieuwe
meester van Europa, op een dag op zijn knieën zou brengen?
Opmerkingen over bronnen
Sommige bronnen voor de vroege ontwikkeling van het ronde vleugelvliegtuig in de V.S. moeten nog steeds geheim blijven, evenals de namen
van de medewerkers die een bijdrage leveren. Het is ons niet gelukt om
bestaande close-up foto’s te verkrijgen van Caldwell’s eerste luchtwaardige
prototypes van de jaren ‘30, die zijn opgeslagen in het Smithsonian Institute
voor toekomstige openbare vertoning.
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8-9 Vroege Duitse ontwikkeling van de UFO
De Duitsers schoten in 1938 hun eerste ongeïdentificeerde vliegend object neer en probeerden daarna de internationale ruimtevaart te leiden. De
Duitse ingenieurs en ambachtslieden, die onder Hitlers crashprogramma
al voor de oorlog werkten, begonnen de Duitse ingenieurs en vakmensen
de neergehaalde machine van Venus te dupliceren.
Toen Hitler de gelukkige prijs hoorde, gaf hij zijn privépiloot Christina
Edderererer de opdracht om hem naar de plaats van het ongeval te vliegen. Het was tijdens een interview in München in 1975 dat de moedige
Christina Eddererer, misschien ten onrechte gevangen genomen door de
geallieerden, de auteurs een verzameling van meer dan 100 snapshots liet
zien van haar album van vele beroemde Duitsers en de faciliteiten die
betrokken waren bij de productie van ronde vleugels. Een van deze foto’s
toonde Hitler, de Duitse staatshoofd, glimlachend, met één voet op de rand
van het neergeklapte en omgevallen schotelschoteltje dat een gebroken
landingsstatief liet zien.
In 1938 begon het Duitse onderzoek naar de implosiemotor en de rondvleugelvliegtuigen. Een van de belangrijkste vroege uitvinders van de
implosiemotor was een Duitse Zwitser Victor Schauberger die voltijds aan
het project ging werken. Met de neergehaalde UFO creëerden de Duitsers
een nieuwe industrie om de technische en vliegeigenschappen van het
buitenaardse vaartuig te dupliceren.
Een verborgen fabriek werd getunneld uit de Oostenrijkse Alpen, en de
faciliteit bleef gedurende het grootste deel van de oorlog onopgemerkt door
Amerikaanse of Britse verkenningsvliegtuigen.
De Duitsers begonnen hun onderzoek onder een sluier van geheimhouding
vollediger dan soortgelijke maatregelen van nieuwsonderdrukking in het
Amerikaanse Manhattan (Atom Bomb) Project. In Duitsland was de dood
230

Verborgen geheim

de straf voor een onbewaakte tong, en slechts een vrijlating van de Feuhrer
zelf liet een arbeider naar de buitenwereld terugkeren nadat hij naar een
van de verborgen fabrieken was gebracht.
Weinigen in het Duitse Commando werden op de hoogte gebracht van het
ontwikkelingsproject voor ronde vleugels en Albert Spear vermeldt het in
zijn boek Inside the Third Reich niet, hoewel hij een tijd lang de leiding
had over de Duitse oorlogsproductie. Duitse piloten waren gedurende de
hele oorlog ook onwetend over de bouw en het testprogramma van de ronde
vleugels. Net als hun Amerikaanse collega’s die vragen stelden, kregen de
Duitse vliegers die buitenaardse UFO’s in hun lucht zagen, naar waarheid
te horen dat ze buitenaards waren.
De Duitsers ondervonden verschillende moeilijkheden bij het herscheppen
van hun versie van de Venussische ambacht die zij hadden verworven. Op
zijn zachtst gezegd was de Duitse versie niet perfect. Op groot probleem
was op het gebied van de metallurgie, de Duitsers die niet in staat zijn om
de metalen stof van de UFO huid te dupliceren. Een lichtgewicht legering,
die door Duitsland om superieur aan om het even wat in de Westelijke
Wereld wordt gedacht te zijn, werd definitief uitgerold in de molens Krupp.
Maar het was een slechte vervanger en de Duitsers wisten het. Een andere
hindernis die ze niet konden overwinnen was het reproduceren van de
elektromagnetische motor van het schip. De spoel was zo getrouw mogelijk nagemaakt als de Duitse technologie kon leveren - maar de harde,
onbekende metalen stof die voor de huid van het vaartuig werd gebruikt,
was ook nodig voor bepaalde delen van de voortstuwingsspoel. De formule
voor dit metaal bleef ongrijpbaar.
In 1941 stelde een Amerikaanse soldaat van Duitse afkomst Duitsland in
staat om te evalueren wat de VS deed op het geavanceerde gebied van
de aerodynamica. Voor 5 dollar kocht de Duitser Edward Gunther de octrooibeschrijving van Caldwell’s Rotoplan uit 1936. Hij verkocht het door
voor 50.000 dollar. De Duitse regering betaalde uiteindelijk 1.000.000.000
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dollar voor de patenttekeningen en beschrijving. In juni 1943 werd de
eerste Duitse spion, Gunther, gearresteerd, veroordeeld en veroordeeld
tot een schot als spion. Het verhaal werd buiten de nieuwsmedia gehouden, hoewel een hoogverraadvonnis werd uitgesproken door een militaire
rechtbank op Judiciary Square, Washington, D.C. De veroordeling van de
veroordeelde verrader tot de doodstraf door een vuurpeloton werd teruggedraaid door Roosevelt en de dood kwam in de elektrische stoel van de
Sing Sing Penitentiary.
Amerikaanse kranten uit die periode spraken over de affaire, maar het
lezerspubliek kwam niet volledig op de hoogte van de feiten vanwege de
censuur van de regering.
In totaal acht mensen die betrokken waren bij de diefstal werden ter dood
veroordeeld en stierven in de elektrische stoel van Sing Sing Sing Sing,
onder contract tussen de staat New York en de federale regering. Twee
van de spionnen waren Julius en Ethel Rosenberg en een medewerker van
het New Yorkse octrooibureau. Naast Gunther namen naast Gunther ook
andere Duitsers deel.
De betrokkenheid van Rosenberg zou zijn begonnen voorafgaand aan hun
spionageactiviteiten in het Manhattan Project. Toen de Caldwell-plannen
eenmaal verworven waren, wisten ze dat ze de heetste vliegtuiguitvinding
ter wereld in hun bezit hadden. De plannen werden voor het eerst aangeboden aan Japan, die ze weigerde. Daarna werden de Russen benaderd en ook
de Rosenbergs tegen het advies van hun militaire attacheur in, die Caldwell’s roto-vliegtuig door een veldbril over Washington had zien vliegen.
Vervolgens hoorden de Duitsers dat de Rosenbergs de Caldwell-plannen
doorkruisten en, erkennend de militaire waarde ervan, deze via een Duitse
agent verwierven.
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De naam Long Island Project werd gebruikt om de gestolen Caldwell plannen aan te duiden omdat er ‘s nachts een Duitse onderzeeër was opgedoken
bij Long Island om de plannen van het revolutionaire vliegtuig op te pikken. Binnen tien maanden hadden de Duitsers hun versie van Caldwell’s
roto-vliegtuig gemaakt en gevlogen.
Duitse ingenieurs hadden genoeg kennis opgedaan van de Amerikaanse
uitvinding om hun operationele modellen van het Roto-vliegtuig te produceren -- wat hen een doorbraak gaf, maar ze hadden meer tijd nodig om
hun Roto-vliegtuig te perfectioneren, meer tijd dan de noodtoestanden van
de oorlog zouden toelaten.
Onverschrokken ging de Duitse technologie door met het serieuze werk
aan de voortstuwing van het Caldwell-vliegtuig en met behulp van de
implosiemotor, vastbesloten om een rond vleugelvliegtuig in de lucht te
plaatsen voor gebruik in de laatste maand van de Tweede Wereldoorlog.
De Duitsers produceerden uiteindelijk een ontwerpprototype waarin de
buitenaardse UFO en het gestolen “Amerikaanse” patent van Caldwell’s
werden gecombineerd.
Eind 1942 gaf Adolph Hitler opdracht aan de verantwoordelijken voor
onderzoek en productie om tegen 1943 een luchtwaardig rondvleugelvliegtuig te produceren. In maart van dat jaar werd, in overeenstemming
met de orders van de Feuhrer, de eerste versie van het land van een fullsize
rondvleugelig ruimteschip met de aardman voor het testen op de wielen
van het toestel getest.
Het vaartuig kan het best worden beschreven als dat het lijkt op een spaakwiel (zoals de Rotoplane van Caldwell), met spaken die feitelijk verstelbare
vinnen zijn die van een horizontale naar een verticale positie bewogen. In
het midden van het wiel bevond zich een ronde naaf voor de Schauberger
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implosiemotor, waarover de machinisten van het vaartuig zaten. De hele
operatie vanaf een afstand leek enigszins op een bolhoed met een brede rand.
Een van de drie inzittenden van dat vaartuig werd door ons geïnterviewd
in Amerika en het verhaal van de daaropvolgende testvlucht die door hem
werd bevestigd.
Onzekerheid domineerde de start. De drie inzittenden werden vastgebonden in een zwaar opgevuld interieur en het vaartuig werd in de lucht
gekatapulteerd. De machine werd vervolgens naar een hoogte van meer
dan 10.000 voet gebracht. De eerste Duitse UFO-piloten waren echter
teleurgesteld over het gebrek aan snelheid en manoeuvreerbaarheid. Kort
daarna veranderde hun teleurstelling in angst.
Naast grondwaarnemers die het vaartuig volgden en de conventionele
achtervolgingstoestellen vergezelden, werden de Duitsers zich plotseling
bewust van een andere aanwezigheid boven hen - een luchtvaartuig dat
qua ontwerp vergelijkbaar is met het hunne.
Na het bepalen van de positie van het buitenaardse voertuig, beseften de
bewoners van het Duitse vliegtuig dat ze waren opgesloten in de kracht
van het vliegtuig boven hen. De Duitse piloot probeerde ontwijkende
actie te ondernemen en de positie van zijn schip te veranderen, maar was
daartoe niet in staat. Deze vreemde, hemelse ervaring verbijsterde de jonge
Duitsers grondig.
Toen ze in quandry zaten, kwam een “stem” in perfect Duits over hun radio.
“Wees niet bang, we zijn er om je te helpen.”
De stem stelde zichzelf voor als een Venusiaan! en verklaarde dat zijn mensen Duitse vooruitgang hadden gezien sinds de dag dat het gehandicapte
Venusische voertuig in 1938 door de Duitsers was meegenomen.
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“Ik ben hier om je te instrueren,” vertelde de stem hen, “en om je veilig
terug te brengen naar de aarde, wat je nooit zou doen zonder onze hulp.”
We houden je momenteel veilig vast in onze trekstraal die een belichaming
van het magnetische principe dat je probeert te ontrafelen. “
Hij legde toen uit dat het, net zo superieur als de metaallegering van het
schip, niet geschikt was. De legering zou bum onder de wrijving van reentry vanuit de ruimte in de atmosfeer van de aarde. Hij legde uit dat het
metaal nog steeds te zwaar was en onderhevig aan verslechtering door
stress. “Ook,” zei hij, “Uw voortstuwing moet worden veranderd.”
Duitse ingenieurs hadden geprobeerd de Venusiaanse magnetische spoel te
reproduceren, maar verwierpen deze ten gunste van de meer conventionele
implosiemotor wanneer de magnetische spoel niet in staat was gecontroleerde lift te leveren.
De vreemdeling wist van deze mislukking, en hij vertelde hen dat voordat ze opnieuw een magnetische kern gebruikten, hun metallurgen een
metaal moesten produceren dat alleen gemagnetiseerd zou worden op die
precieze tijdstippen waarin een lage spanning door de spoel werd gepasseerd. “Terwijl,” vervolgde hij, “in het eerdere prototype dat je in de steek
hebt gelaten, werd het magnetische veld een tijdje stilgehouden nadat de
stroom was uitgeschakeld en het vaartuig daarom niet onmiddellijk op je
besturing reageerde.
“Zonder een dergelijke verandering in uw vermogenskern, zal uw vaartuig
altijd aandrijvingsproblemen hebben, ongeacht het ontwerp.” De buitenaardse ruimtevaarder sprak de jonge Duitsers in perfecte kalmte toe.
“Vrije elektromagnetische energie is de agent die ons zonnestelsel op zijn
plaats houdt.Deze kracht kan ook bemande voertuigen sneller en stiller
de ruimte in laten dan de conventionele petrochemische of nieuwe vaste
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brandstoffen die van de aarde zijn afgeleid. uitgeput, maar de vrije energie
van de planeten is eeuwig. “
De vreemdeling vermaande de Duitsers. “U aarde mensen begrijpen niet
volledig het kosmische wonder van deze energie waarover ik spreek. Ik
herhaal, het is gratis voor iedereen die ernaar streeft en is een geschenk van
het Opperwezen of Godheid. Gebruik deze basiskracht voor vreedzame
doeleinden, en het zal je dienaar worden - zoals het al miljoenen jaren de
dienaar van andere planeten is. Gebruik het voor oorlog en je kunt niet
langer rekenen op onze samenwerking - of tolerantie. “
De Duitsers werd gevraagd hun macht te verminderen en te vertrouwen op
zijn ruimteschip boven, en dus, vergrendeld op het magnetisch veld van
de UFO, zouden de Duitsers veilig worden neergelaten. “Anders,” waarschuwde hij, “zul je neerstorten, en jullie zullen allemaal worden gedood.
Vertrouw ons”, vervolgde hij.
“Ik beloof dat we voor uw ingenieurs zullen verschijnen en hen zullen
leren hoe u deze verbeteringen aan uw vaartuig kunt aanbrengen, uw tijd
is kort, voor het heden zou er geen vertraging mogen zijn.” Laat me u nu
de toekomst vertellen! Ik zal twee van jullie weer ontmoeten in Amerika,
wanneer Duitsland en de VS, nu in oorlog, weer vrienden zijn. ‘
De ruimtevaarder nam afscheid. Zijn laatste boodschap was om profetisch
te zijn.
De vreemdeling van de ruimte vertelde twee van de Duitse vliegtuigbewoners dat ze na de oorlog betrokken zouden zijn bij het ruimtevaartprogramma van Amerika. Voor de derde bewoner voorspelde hij dat hij in
Duitsland zou blijven en zijn werk daar voortzetten.
De Duitse flyers werden bij de landing geïnformeerd. Het waarnemen
van grondtroepen had de twee schepen zien afdalen alsof ze verbonden
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waren door een onzichtbare straal, waarna het bovenste buitenaardse schip
opstegen.
Tegenwoordig beschrijft een Amerikaanse wetenschappelijke woordvoerder de onzichtbare magnetische straal als een “trekstraal”, d.w.z. een
magnetische opdrukkracht die wordt gegenereerd door het ene ruimteschip
boven het andere. Het gebruik van deze magnetische straal is geverifieerd in
de volgende gedocumenteerde gevallen: Redding van het ene ruimteschip
door het andere - het vangen van een Amerikaanse helikopter volgens Naval
records - ontvoering door een vriendelijk buitenaards ruimteschip van een
Amerikaanse raket die, uiteraard, was verdwenen. Aardse naties werken
vandaag koortsachtig aan hun verschillende perfecties van de trekstraal,
omdat de toepassing ervan in een aantal luchtvereisten, zowel civiel als
militair, de moeite waard zou zijn.
Toen de drie jonge Duitse ruimtevaarders het verhaal van hun ontmoeting
met de Venusiër op de lucht vertelden, waren de Duitse officieren die de
leiding hadden over de debriefing ongelovig. De ondervragers weigerden
aanvankelijk de schijnbare manifestatie van buitenaardse hulp van het ene
schip naar het andere te accepteren. Vanaf dat moment spoorde de academische zoektocht om een verklaring te vinden voor de vreemde ontmoeting
10.000 voet in de lucht Duitse aandacht en werden verklaringen gezocht
zelfs in de occulte, de paranormale en psychologische gemeenschappen.
Maar, net als hun Amerikaanse tegenhangers, bleven veel Duitsers perplex
over de realiteit van de stembezoeking vanuit een andere wereld. In elk
geval besloten de Duitsers hun definitieve conclusies te vertragen.
Als het buitenaardse wezen of anderen zoals hij opnieuw konden verschijnen, zoals hij beloofde, om hun ruimteschepen te helpen perfectioneren,
zouden de Duitsers accepteren dat er een hogere wijsheid bestond die ze
nog moesten leren. De flegmatieke Duitse wetenschappers wachtten en
hoopten. Ze wisten dat ze een wonder nodig hadden om Hitler’s tijdschema
voor het voltooien van het ambacht te halen. Ze zouden niet teleurgesteld
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zijn. Uiteindelijk verschenen een aantal buitenaardse wezens op hun engineeringafdelingen om hen te instrueren in een nieuwe metallurgie en
chemietechnieken en hen een gedeeltelijke elektromagnetische doorbraak
te bieden.
Het Duitse personeel zette blijkbaar hun uiterste best om het tij te keren,
maar hun prioriteiten veranderden. Laat in 1943 werden veel van hun
beste wetenschappers en geschoolde arbeiders overgeplaatst van het rondvliegtuigproject naar hetzelfde berggebied voor werkzaamheden aan vaste
brandstofraketten. De generale staf had geanticipeerd dat deze geheime
wapens snel en krachtig over Londen konden worden ingezet om de Britten zich over te geven. Er werd ook een raketversie met een groter bereik
opgesteld voor gebruik tegen New York. Deze verschuiving naar raketten
was deels het gevolg van Duitse woede over de massale vernietiging van
hun steden door geallieerde luchtaanvallen en het ultimatum door hun
niet-aardse helpers dat het ronde vleugelvliegtuig niet tegen de vijand
gebruikt kon worden. Het raketproject vertraagde daarom de Duitse inzet
van het ronde vleugelvliegtuig met zes maanden. Dus de Duitse industrie
schakelde op dat moment over op snel in serie geproduceerde raketten
met conventionele kernkoppen, in tegenstelling tot het overwinnen van
technische tekortkomingen in hun ronde vleugels.
Recent bewijs uit gevangengenomen Duitse documenten suggereert dat
hun project rond het ronde vleugelvliegtuig ook om andere redenen werd
uitgesteld. Tegen 1943 hadden ze geen geavanceerd laserstraalwapensysteem in het vaartuig ingebracht om hun ingenieurs aan te passen, en
hoewel ze geloofden dat ze voorop liepen in de internationale race om een
levensvatbaar rond vleugelvliegtuig te bouwen, kozen ze ervoor hun product te omhullen, om te gebruiken in de toekomst wanneer Duitsland het
opnieuw zou gebruiken. Maar de meest dwingende reden voor het uitstellen van de militaire opkomst van het nieuwe ronde vleugelvliegtuig was
de Venusiaanse dreiging tegen Duitsland als het zo zou worden gebruikt.
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In de komende maanden voorspelden de Duitsers dat de geallieerde bommenwerperscapaciteiten zouden toenemen terwijl de Duitse kracht afnam.
De Duitse luchtmacht kende de waarde van het ronde vleugelvliegtuig al
en hoe ruimtewapens in de vorm van laserstralen in combinatie daarmee
konden worden gebruikt. Hun militaire redenering was deels gebaseerd op
gebeurtenissen die voortkwamen uit de rally van het stadion in München
in 1936, terwijl Hitler een toespraak hield. Hij werd gebagatelliseerd door
een enorm, vleugelloos, sigaarvormig object dat dreigend hoog boven de
lucht zweefde.
Pogingen om de indringer te zoemen, alle motoren van een beschermend
jagereskadron gingen dood en dwongen de piloten op gevederde rekwisieten op nabijgelegen velden en luchthavens te landen. Een straal uit de
UFO (door de auteur geïnterviewde getuigen) had alle Duitse vliegtuigen
uitgeschakeld.
Vandaar, zeven jaar later in 1943, hielden Duitse wetenschappers zich
bewust van Venusische bedreigingen en ook dat zonder geavanceerde
ruimtetijdswapens om vijandige plunderaars te bestrijden, het geheim van
hun ronde vleugelvliegtuig onder de duim gehouden moest worden. Zoals
beloofd, waagden de aliens hen in hun herziene plannen te helpen, maar
slechts in beperkte mate. Massaproductie van hun nieuwe vliegtuig en
nieuwe wapens zou daarom worden uitgesteld tot die specifieke periode
waarin het op de juiste manier zijn plaats kon krijgen in het grote plan van
Adolf Hitler om het Derde Rijk voort te zetten en zijn verovering van de
wereld na te streven.
Die periode was niet ver weg. En van het aanbreken ervan waren de bondgenoten totaal niet op de hoogte.
Vroeg in 1944 zagen Duitsers in de omgeving van een ondergrondse Oostenrijkse rondvleugelplant de “schotel” activiteit geleidelijk verdwijnen
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uit de hemel boven, evenals de doordringende zoemende geluiden geassocieerd met het vaartuig.
Grote vrachtwagens verplaatsten zich uit de machine en twee onafgemaakte
vaartuigen, en de bergbossen werden gedeeltelijk teruggebracht tot hun
oorspronkelijke eenzaamheid.
In de vijf jaar durende Duitse poging om een buitenaards ruimtevaartuig
te dupliceren, hadden ze verschillende belangrijke doorbraken gemaakt
door buitenaardse technologie en het patent van Caldwell te combineren.
Ze waren begonnen met een conventionele vloeistofgestookte vliegtuigmotor terwijl ze problemen met de roterende balans en geleiding in het
‘ontwerp’ van het vliegtuig oplosten. Maar de machine was zwaar en traag.
Volgens een van hun testpiloten in Amerika was deze eerste versie, zoals
die van Caldwell, een verticale liftpropellermachine, wat aangeeft dat het
een zeer elementaire versie van hun latere ontwerpen was. Het ontwerp
en de functionele verbeteringen in hun prototypen waren het resultaat van
rechtstreekse aardse hulp in 1943-4 die hen in staat stelde hun langdurige
mislukkingen te overwinnen en een rond vleugelvlak met beperkte mogelijkheden te bouwen. Hoewel de Duitsers in het geheim begonnen met hun
exodus in hun vijf, 30 voet ronde vleugelvlakken, enigszins vergelijkbaar
qua ontwerp en voortstuwing met de buitenaardse die in 1938 was neergeschoten, waren ze voldoende luchtwaardig om op eigen kracht te laden
en vertrekken. Twee niet-geassembleerde vlakken werden ook verwijderd.
Tijdens de laatste jaren van de oorlog verdwenen op mysterieuze wijze hele
Duitse fabrieken. Toen de geallieerden de overgave van Duitsland van de
vervangende leiders accepteerden, had de voormalige vijand de fabrieken
met ronde vleugels die hen in staat stelden om hun onderzoek en productie
voort te zetten, ongezien door de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, al naar onbekende gebieden in de wereld verplaatst.

240

Verborgen geheim

Natuurlijk was er, samen met de UFO-fabrieken, een permanente opdracht
uitgevaardigd dat wetenschappers, ingenieurs en personeel dat aan het
laatste UFO-programma had gewerkt, ook naar het buitenland zouden
worden gestuurd met de geheime zendingen UFO-fabrieksvoorwerpen. Zo
werden duizenden van dergelijke Duitse experts opgeslokt tot een natuurlijk
toevluchtsoord dat de geallieerden nooit hadden vermoed en dat later zal
worden beschreven. Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten hadden
het Duitse raadsel van de ronde vleugels voor de overgave ontcijferd, en
het bleef alleen voor deze teams over om het bewijs van de Duitse productie op te sporen. Werkend op slanke aanwijzingen ontdekten de westerse
mogendheden wat er nog over was van de Duitse UFO-fabrieken en het
Duitse personeel. Ondertussen concentreerden de Russen hun zoektocht op
de raketfabrieken. In totaal hebben de Russen meer dan 3.000 Duitse wetenschaps- en technische experts op het gebied van de rakettechniek onder
dwang verwijderd. Met deze instroom van Duitse hersenen en industriële
middelen verwierven de Russen de naoorlogse voorsprong op het gebied
van bemande raketvluchten.
De Engelstalige geallieerden beoordeelden de Duitse prestaties door door
de riemen van geheime Duitse dossiers te zeven en Duitse rondvleugelmachines naar Canada en Groot-Brittannië te transporteren voor onderzoek.
Ze zouden ook de hulp inroepen van 183 Duitse rondenvleugeltechnici die
na de oorlog op vrijwillige basis naar Noord-Amerika werden gebracht,
en 100 andere Duitse deskundigen onder leiding van Wernher Von Braun
om aan raketten en raketten te werken.
Maar ondanks de gunstige status die de Duitse deskundigen kregen, is er een
aantal onweerlegbare bewijzen dat een aantal Duitsers noodzakelijkerwijs
hun vrijheid in Noord-Amerika hebben opgegeven, net als de inheemse
zoon, Caldwell.
Er wordt aan herinnerd dat Hitler in 1943 om een operationele versie van
het eerste Duitse rondvleugelvliegtuig had gevraagd. De geallieerde inlich241

tingendienst beweert nu dat hij een lang voorbereid plan uitvoerde om de
resterende Duitse grondstoffen, inclusief de mankracht, te verdelen om de
strijd elders buiten het bereik van de geallieerde bommen voort te zetten.
De lezer zal zich in de volgende hoofdstukken realiseren dat er geen andere
verklaring kan bestaan voor het verdwijnende Duitse personeel en hun
ronde vleugeltechnologie in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Opmerkingen over bronnen
Het eerste verhaal over de Duitse ontwikkeling van hun eigen vliegende
schotel kwam van Christina Eddererer, privé-piloot, naar Hitler die in
december 1975 en begin 1980 twee keer in München werd geïnterviewd.
Via Eddererer leidde ons contact tot de familie Von Schusnick. John Taylor
van de Modem Militaire Records of the National Archives heeft veel Duits
materiaal en OSS-archieven van de Eerste Wereldoorlog uitgegraven om
het hoofdstuk af te ronden. Om een verslag uit de eerste hand te krijgen
van de trieste lancering van het eerste Duitse schotelprototype, werd een
van de voormalige bemanning die nu in Amerika woont ondervraagd. Hij
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is nog steeds een arrogante harde kern nazi in hart en nieren. De verwijzing naar de spionageprocessen en executies van de acht verraders die bij
de gestolen Caldwell-plannen waren betrokken, kwam uit verschillende
overheidsdossiers en uit oude krantenverhalen. Een bron van het ministerie
van Buitenlandse Zaken verifieerde de details en gaf andere aanwijzingen.
8-10 Amerikaanse aandelen Secret of New Plane met
bondgenoten
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog speculeerde de geallieerde
inlichtingendienst dat de Duitsers ook het rond vleugelvliegtuig hadden
ontwikkeld. Maar niemand kwam er achter of de vijand tien of duizend
was geworden, noch wanneer of waar ze zouden toeslaan. Het ergste was
gevreesd, en de V.S. richtten zich op het produceren van een tegenmacht
met plannen voor een overwicht van hun eigen rondvleugelvliegtuigen als
antwoord op de Duitse dreiging.
Het ultieme militaire voordeel van Caldwell’s nieuwe aërodynamische
uitvinding was al door de overheid gerealiseerd tot aan de ontdekking in
1936. President Roosevelt had het geheim gedeeld met premier Mackenzie
King of Canada, waarbij hij de ernst van het geheim van het geclassificeerd
houden van de ontwikkeling en het testen van het nieuwe rondvleugelvliegtuig schetste.
In 1936 had de Canadese premier, toen hij hoorde hoe moeilijk het was
om de veiligheid te waarborgen en de Duitsers uit te dagen in geval van
vijandelijkheden, een verborgen vallei in centraal Brits-Columbia aan de
Canadese westkust, voor de grens van de nederzettingen geregeld. De
300 vierkante mijl lange vallei was zo afgelegen en zonder toegang tot de
weg dat alleen een vogel ongemerkt dit wilde toevluchtsoord zou kunnen
betreden. De schuilplaats werd aangewezen om de nieuwe thuisbasis te
worden van het rondvleugelvliegtuig en in een vooruitziende daad van
wijsheid besloot president Roosevelt het project nationale prioriteit te geven
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en de ontwikkeling van het rondvleugelvliegtuig te delen met de Canadezen en de Britten. In 1936, de ondoordringbare binnenlandse schuilplaats
in Brits-Columbia, zag de ondoordringbare binnenlandse schuilplaats in
Brits-Columbia honderden landmeters en planners de eenzaamheid voor een
nieuwe industrie en stad doorbreken. In 1938 werden er wegen aangelegd
en een drie mijl lange tunnel voor een elektrische tweesporige spoorweg
werd door harde rotsmijnwerkers door een stevige berg in het domein van
de vallei gesneden. Niemand raadde de reden. En in de eigenlijke vallei
werden bossen gekapt, zware wegen en luchtbanden aangelegd, stads- en
fabrieksterreinen aangelegd en ‘s werelds eerste productiefaciliteiten voor
ruimtevaartuigen werden koortsachtig gebouwd.
Op 30 januari 1942 was de Caldwell-groep uit Los Alamos aangekomen.
Vreemde spionagebewaking zou weer zonder hun steengroeve komen te
zitten.
Twee topwetenschappers uit de VS, John S. Pershag (bouwkundig ontwerp)
en John B. Meyers (instrumentatie) werden toegewezen aan het personeel
van Caldwell; en ook John B. Adams, van wie de gegevens geen land van
herkomst aangeven.
Een apart, internationaal team nam ook speciale wetenschappelijke taken
op zich. Onder dit team bevond zich ook kolonel Charles Hadden van
Engeland, die in dienst van de Royal Air Force Defense of London was
geweest. Hadden had vroeger fysica bij een Britse universiteit gedoceerd.
Een Amerikaan van 1848 Duitse afkomst, Felix S. Essen, maakte ook
deel uit van het team. Canada stuurde Steward L. McLane, verwanten van
premier Mackenzie King. McLane had geavanceerde wiskunde gedoceerd
aan de Universiteit van Ottawa.
Dit team van ingenieurs bouwde eerst modellen en testte ze op stress in
windtunnels. Ze werkten ook aan vliegtuigbrandstoffen voor de nieuwe
straalmotoren. Hadden en McLane hebben gedurende hun hele dienst244
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verband de ronde vleugeldechnische functies van Hadden en McLane
met voeten getreden om uit de ronde vleugels te komen in conventionele
militaire gevechten, maar ze kregen geen toestemming om te vertrekken.
(Zie de Epiloog voor hun prijzen voor hun prestaties).
Northwestern University’s lab werd ook een onderdeel van de British Columbia operatie. Russische wetenschappelijke deelname was goedgekeurd
door president Roosevelt, maar de stafchefs in de VS en Groot-Brittannië
weigerden directe Sovjet deelname te onderschrijven. Russische adviseurs
werden daarom naar de VS gestuurd, maar kregen nooit een visum voor het
hart van het project in Canada. Er werden nieuwe werknemers aangeworven
om de verschillende bedrijven en faciliteiten te leiden en de onderneming
Caldwell, die was begonnen in een verlaten baai in Maryland, VS, werd
een staat binnen een staat in Brits-Columbia, Canada. Maximale veiligheid zou de grootste uitvinding van de mensheid bewaken en elk vliegtuig
dat in dit verboden luchtruim vloog, zou worden neergeschoten of door
gevechtsvliegtuigen worden begeleid naar een buitenluchthaven waarvan
de inzittenden misschien niet bevrijd zouden kunnen worden als hun verhalen niet pasten bij de autoriteiten. De gecombineerde intelligentie van
Amerika, Canada en Groot-Brittannië zou ervoor zorgen dat de plannen en
ontwikkeling van het rondvleugelvliegtuig nooit meer door een vreemde
mogendheid gestolen zouden worden.
Het feit dat de Duitsers het oorspronkelijke Caldwell-octrooi en de tekeningen van Caldwell hadden verworven, was nooit opgehouden met woede en
bracht de Amerikaanse inlichtingendienst in verlegenheid. Maar in 1943,
enige informatie over de ontwikkeling van het Duitse rondvleugelvliegtuig
stelde de Amerikanen in staat om vergeldingsmaatregelen te nemen. De
taak zou zijn om mensen te stelen. Het hoofdkwartier van de geallieerde
inlichtingendienst in Londen onthulde dat drie van de beste wetenschappers van Duitsland uit het programma van Hitler’s rondvleugelvliegtuigen
wilden overlopen. Hun vaardigheden waren metalurgie, scheikunde en
wiskunde en een grondige kennis van elektronica, een nieuwe technologie
245

in de jaren ‘40. Al deze wetenschappen en vaardigheden waren nuttig op
verschillende gebieden van de bouw die het geallieerde ruimtevaartprogramma in Brits-Columbia wanhopig vereiste.
Vijf Amerikanen werden ‘s nachts in Duitsland gedropt temidden van
hevige grondbrand van de geheime installatie waartegen de inval werd
uitgevoerd. Onder de stille en bescheiden leiding van OSS-kolonel Williams, door de Duitsers bijgenaamd The Fox, sneed de groep zich een weg
door prikkeldraad en elektriciteitsdraad naar het kamp. Twee bewakers
werden geruisloos gekaapt en de Amerikaanse infiltranten, van wie er drie
perfect Duits spraken, betraden het gebouw waar de overlopers lagen te
slapen. Eenmaal geïdentificeerd werden de Duitse wetenschappers wakker
geschud en voordat ze zich konden verbazen, werden hun monden zonder
incidenten afgeplakt. Ze kregen elk tien minuten de tijd om zich volledig
in het donker te kleden. Terug door het hek kropen de Amerikaanse OSSmannen en hun gewillige gijzelaars naar buiten, terwijl twee Yanks bleven
hangen om de elektrische draad met startkabels te repareren zodat de stroom
ongemerkt zou stromen.
Op vier mijl afstand van het kamp volgden de acht mannen hun kaartcoördinaten vanaf een hoofdweg over een smal, doodlopend zandpad.
Plotseling werden twee gecamoufleerde jeeps zonder onderscheid gezien
en een vrolijke Engelse stem riep: “1 zeg daar, jongens, we vragen ons
af: rood, wat hield jullie tegen!” Kolonel Fox grijnsde. Drie dagen later,
alleen ‘s nachts reizend en ondergedoken in een vooraf afgesproken rendez-vous, bereikte de groep een eenzame Zwitserse grenspost die opende
alsof ze van tevoren geregeld waren: Bij het stoppen in Bern, werden de
Britse en Amerikaanse agenten ontbonden. De drie Duitsers, elk op een
ander vliegtuig, begonnen hun reizen die hen uiteindelijk naar de pols van
de Engelssprekende wereld van de rondvleugelontwikkeling brachten,
gelegen in een pioniersstad ver weg in Brits-Columbia, Canada. In de
maanden die volgden, een van de Duitsers van onschatbare waarde hulp
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bij het perfectioneren van de elektronische apparatuur van het vaartuig,
een andere onmiddellijke bijdrage resulteerde in een enorme verbetering
van de voormalige lethargische lancering van het vaartuig, en de derde
Duitse overloper gebruikt zijn wiskundige vermogen, samen met die van
de metaalbewerker om het kader te herontwerpen.
(Na de oorlog sloten de families van deze Duitse wetenschappers zich
bij hen aan, samen met 183 andere Duitse rondvleugeltechnologen die
later werden gerekruteerd. Velen van hen wonen vandaag de dag in BritsColumbia en Californië.)
Medio 1941 werden in heel Noord-Amerika arbeidsbureaus opgericht in
plaatsen als San Francisco, Detroit en Toronto, en er werd gezocht naar
speciale vaardigheden. De arbeiders, meestal vrijgezellen, werden verleid
om naar Bristish Columbia te verhuizen, met zijn speciale voorzieningen
in een gloednieuwe stad. Elk van hen werd zorgvuldig gekozen voor
zijn stabiliteit en betrouwbaarheid. Voor het einde van het jaar werden
nieuwe productielijnen gevuld met bekwame mannen die klaar waren
om te beginnen met het draaien van ronde vleugels in een revolutionaire
vliegtuigindustrie. Toen de VS in december 1941 de oorlog inging, werd
de productie opgevoerd en de nieuwe stad in de vallei werd ingericht om
het Detroit van de Stille Oceaan te worden, maar het is niet de bedoeling
dat de productie wordt opgevoerd.
De Caldwell-planners besloten, op advies van de Amerikaanse luchtmacht,
een nieuw langeafstandsschip van 98 voet onder druk te produceren, ontworpen om te worden uitgerust met een succesvol geteste laserstraal. Ze
kozen voor een maximaal bereik van 20 uur en 25.000 mijl bestemming
- naar Duitsland en terug te keren, of indien nodig, non-stop over de hele
wereld. Het nieuwe model met jet-uitrusting zou de lucht in de regen of in
het licht snijden met een snelheid van 750 mijl per uur, boven het bereik
van de beste Duitse luchtafweergeschut.
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Maar er deden zich nog steeds productieproblemen voor en de planners
wensten wanhopig op zoek te gaan naar meer geschoolde arbeiders in de
nieuwe technieken die nodig zijn om het vliegtuig te bouwen. Kort na de
komst van de Duitse wetenschappers verschenen er ook, als in antwoord op
de wensen van de planners, supergeschoolde vakmensen die volgens hun
aanvragen in verschillende Noord-Amerikaanse centra waren ingehuurd.
Deze mannen spraken allemaal Engels met hetzelfde onherkenbare accent.
En er werd ook opgemerkt dat deze mensen er de voorkeur aan gaven om
onderling in een onbekende taal te spreken. Het inhuurpersoneel schatte
dat er minstens 450 van dergelijke vreemdelingen waren. Een ander merkwaardig feit dat over deze werknemers werd opgemerkt, was een voorkeur
voor hun eigen bedrijf. Maar of het nu gaat om het maken van gereedschap
en matrijzen, of om het tekenen, hun vakmanschap was zo geweldig dat het
leek alsof ze vooraf waren opgeleid en grondig waren ervaren. Bovendien
stelden hun leden vaak technieken voor om de productie, het ontwerp of
de productie te verbeteren.
Tijdens een bijeenkomst in juni 1942 belegde Jonathon Caldwell, die op
de hoogte was van de nieuwe superieure arbeiders, een topmanagementvergadering van het bestuursorgaan. In de fabriek deden geruchten de
ronde over de buitenlanders op de werkvloer. “Heren,” zei Caldwell, “de
autoriteiten in Washington en Ottawa hebben me gewaarschuwd dat onze
fabrieksarbeiders recentelijk zijn uitgebreid met geschoolde arbeiders,
die elk een identieke woordenschat en accent hebben. Mij is verteld dat
ze allemaal afgestudeerd zijn aan een centrale, interplanetaire taalschool
op een andere planeet, namelijk Venus,”. Zo werd het laatste woord aan
de directie gebroken dat de geallieerde inspanning van een andere wereld
werd geholpen. Het is niet bekend of dat woord doorgesijpeld is naar de
arbeiders van aardse oorsprong.
Het leger was gaan geloven dat het doel van de vriendelijke infiltratie was
om de Caldwell groep te helpen om een superieur rondvleugelvliegtuig in
zulke aantallen en superieure kwaliteit te ontwikkelen dat de geallieerde
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oorlogsinspanning onoverwinnelijk werd, want de dag dat ze gebruikt zouden worden om de vijand te verpletteren. Voor de civiele autoriteiten die
verantwoordelijk waren voor de sleutelplanning, zou later worden besloten
wie als eerste de (Manhattan) atoombom of het (Jefferson) rondvleugelvliegtuig zou inzetten. Als de atoombomproeven boven de Nevada woestijn
zouden mislukken, dan zou de vloot van de rondvleugelvliegtuigen zeker
het belangrijkste aanvalswapen worden.
Helaas had het geallieerde leger, bij het aanvaarden van deze geavanceerde
hulp van een andere planeet, niet begrepen dat de geallieerden door middel
van het rondvleugelvliegtuig slechts een tactische superioriteit in de lucht
wilden ontwikkelen. De buitenaardse wezens verbood met klem het gebruik
ervan boven Duitsland of Japan. Deze ontkenning door de Venusiers voor
militair gebruik van het ronde vleugelvliegtuig zou een moreel probleem
zijn dat de geallieerden tijdens de hele oorlog zou frustreren.
Maar het bestuur van het British Columbia Space Center, bekend als Project X, was niet voorbereid op de volgende buitenaardse schok die hen
midden 1942 overkwam. De productieknikken waren opgeruimd en elke
zesendertig uur werd er een nieuw vliegtuig afgewerkt. Studentenpiloten
van Kelly Field kwamen aan om verdere gevorderde training in de nieuwe
vliegtuigen te volgen en het dalcomplex groeide elke maand gestaag.
In de nazomer van 1943 viel een vreemd ruimteschip uit de lucht en stopte
bij een open plek bij Caldwell’s kantoor. Toen een menigte een lange, donkerharige vreemdeling begon te verzamelen, stapte hij af met een zwarte
koffer in zijn hand. Zijn inleidende woorden waren: “Ik wil Jonathon
Caldwell spreken. Ik breng iets mee dat nodig is voor de verbetering van
je nieuwe ronde vleugelvliegtuig.”.
Na enige verwarring en vertraging door de veiligheidstroepen werd de onaangekondigde bezoeker uiteindelijk naar Caldwell gebracht, waar hij zich
voorstelde en eenvoudigweg zei dat hij afkomstig was uit de hoofdstad van
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de planeet Venus, waar een zusterras van de planeet aarde woonde. “Veel
Venussische arbeiders en anderen van intergalactische oorsprong helpen je
al in je fabriek. Toen hij toestemming vroeg om de kleine koffer te openen,
tilde hij een rond apparaat van minder dan vijf pond tevoorschijn.
Hij richtte zich tot Caldwell. “We volgen uw vorderingen al maanden op
deze locatie. Enige tijd geleden hebben we (onze zonnestelselraad) besloten
om geschoolde arbeiders te sturen om de Engels sprekende mensen die hier
werken te helpen, gesponsord door de industriële macht van de Verenigde
Staten. Het doel van de hulp was om uw productieplannen te versnellen.
Ik zal u niet onze volledige redenen voor deze hulp geven, behalve om te
zeggen dat onze buitenaardse prognose van wereldgebeurtenissen groter
is dan die van de Aardbewoners. Maar bij het waarnemen van het NoordAmerikaanse begin in het ontwerp en de vervaardiging van uw nieuwe
inheemse vliegtuig met ronde vleugels, zijn wij niet teleurgesteld. Op typisch Amerikaanse wijze heeft u een vloot vliegtuigen gebouwd die slechts
weinig wijzigingen, of moet ik zeggen doorbraken, missen om u in staat
te stellen de ruimte te verkennen. Het rondvleugelvliegtuig is het meest
indrukwekkende vliegtuig ter wereld.” De vreemdeling werd onderbroken.
“Maar u, meneer, bent niet naar ons toe gekomen om onze oorlogsinspanningen gewoonweg te complimenteren”, zei Caldwell.
“Zeker niet”, zei de bezoeker. “Ik ben hierheen gestuurd voor een missie
van hulp. Maar mag ik eerst vragen of ik een paar weken deel mag uitmaken van uw managementgroep - als u daar geen bezwaar tegen heeft.
Om te laten zien dat ik te goeder trouw ben, heb ik de opdracht gekregen
om een speciaal geschenk te geven voordat ik mijn contactpersoon uitleg.
Het geschenk van mijn thuisplaneet is dit.” De spreker hield toen in zijn
hand om te zien wat hij noemde een anti-magnetische motor waarmee hij
de grootste van de nieuwe vliegtuigen kon aandrijven. “Het zal de plaats
innemen van uw uitstekende straalmotor,” voegde hij eraan toe.
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Meer dan één van zijn luisteraars glimlachte. Allen wisten dat de straalmotor en zijn accessoires minstens 1.000 pond wogen. Een ander keek naar
het apparaat in de handen van de vreemdeling en lachte. De vreemdeling
negeerde de onderbrekingen en ging door met het negeren van de onderbrekingen: “Natuurlijk weet ik dat je denkt dat ik een grapje maak. Om
mijn geloofwaardigheid te bewijzen zullen we deze motor daarom testen
in een van uw voltooide 98 voet schepen. We zullen het vandaag doen
als u geen bezwaar heeft. En als u tevreden bent,” zei hij tegen Caldwell,
“Ik blijf lang genoeg om u te laten zien hoe u uw bestaande schepen kunt
aanpassen en faciliteiten kunt opzetten om de motoren voor toekomstige
productie te bouwen”.
Iemand zei: “Het lijkt erop dat het uit een koelkast of wasmachine kwam”,
toen de motor voor onderzoek werd doorgegeven. De vreemdeling glimlachte beleefd. Caldwell wist wat zijn adviseurs dachten: Tot 40 procent
van de door een conventionele motor opgewekte energie werd gebruikt
om het gewicht en de massa van die motor te verplaatsen voordat hij zijn
lading kon tillen of verplaatsen.
De volgende dag werd de nieuwe motor van vijf pond in opdracht van
Caldwell tijdelijk op een rond vleugelvliegtuig gemonteerd, waarbij de jet
op zijn plaats bleef. De elektrische circuits werden afgesloten op de enorme
straalmotor en Caldwell kwam zelf het schip binnen met de piloot en andere
leidinggevenden toen de Venussische ruimtevaarder de besturing overnam.
De motor werd aangezet en als een speelgoedschip werd het enorme schip
stil recht omhoog getild.
In een ogenblik keek de groep van enkele honderden meters naar beneden
op de vallei. Een verbaasde Caldwell nam gretig de besturing over. Toen
het schip enkele minuten na de antizwaartekrachttest landde, werd gesuggereerd dat ze boven een Sherman-tank zweefden en een staalkabel van
de tankbouten naar het ronde vleugelvliegtuig bevestigden. De tank woog
enkele tonnen meer dan het vliegtuig. Aanbouwdelen voltooid, het vliegtuig
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steeg langzaam toen de kabel strak kwam te zitten. De grondtoeschouwers
schreeuwden als het ronde vleugelvliegtuig met de vijf pond aandrijftechniek, een anti-magnetische motor geïmporteerd uit Venus steeg in de
lucht en droeg de tank omhoog alsof het een blad van een boom was. De
tank was in feite gewichtloos geworden. Wat de bemanning betreft, zei de
vreemdeling dat het net zo gemakkelijk zou zijn om een kantoorgebouw
van 10 verdiepingen op te tillen. Hij legde uit dat toen de ijzeren ketting
rond de tank werd geplaatst, deze ook een elektromagneet werd door het
magnetisme van de aarde af te weren, net als het vliegtuig zelf, d.w.z. het
voorwerp (de tank) dat werd opgetild, een integraal onderdeel van het
schip werd.
(De hierboven beschreven originele motor is nu gemonteerd en opgeslagen in een glazen vitrine in een ondergrondse kluis van de Amerikaanse
luchtmacht in Kensington).
De bezoekende vreemdeling ontvouwde later plannen voor de productie
van motoren op de site. In het toekomstige ontwerp zou de kleine antizwaartekrachtmotor voor opstijg- en daalaandrijving zorgen, in combinatie
met precieze, magnetische fluctuatiepunten in de omtrek van het vliegtuig
voor horizontale vlucht. Alle combinaties van horizontale en verticale
vluchtpatronen zouden worden behandeld door een paneelcomputer. De
elektromagnetische energie van het heelal zou vanaf nu de vliegtuigen
aandrijven.
Bovendien zou de capaciteit van het rondvleugelvliegtuig geen ruimte
nodig hebben voor de grote straalvliegtuigen en zou nog eens een derde
van de interne capaciteit uit de brandstofopslag worden bevrijd en worden
omgezet in apparatuur of lading. De grote kracht van de nieuwe motor zou
de ingenieurs ook in staat stellen om het lichtgewicht liggerframe van het
schip te versterken met zwaardere, dragende materialen.
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Maar voordat de bezoeker zich vestigde had hij nog een verrassingspakket,
waarvoor hij terugging naar zijn schip. Toen hij tevoorschijn kwam, droeg
hij onder zijn arm wat leek op een rol glad, tinnen behangpapier, maar dan
veel dunner. In de dagen die volgden besprak het Caldwell personeel de
toepassing van het nieuwe materiaal. Het was vers gebracht van een Venus
walserij en de ingenieurs van de Aarde kregen te horen dat er genoeg van de
papieren dunne stof was om minstens zes belangrijke schepen te bedekken,
indien toegepast binnen de volgende zeven dagen. Een ambacht enkel van
de lopende band werd terzijde gelegd en de man die nog aandrong kwam
van planeet Venus rekte en sneed het materiaal uit om alle blootgestelde
oppervlakten te behandelen. Zes schepen werden behandeld. Het nieuwe
materiaal zou geval gehard en klaar voor vlucht in een jaar zijn.
“Wanneer u deze zes ambacht uit in September 1944 rolt,” de verklaarde
vreemdeling, “u zult de bol in een uur kunnen omringen als u wenst en
hun ondoordringbare huiden zullen niet oververhit raken.”
Tegen het einde van 1944 waren er 500 ronde vleugelvliegtuigen met
nieuwe motoren (drie model maten 98’, 60’, 33’) opgeslagen in de British
Columbia vallei. De geschoolde arbeiders die vermoedelijk uit Venus
afkomstig waren, waren geleidelijk aan op onverantwoordelijke wijze
vertrokken na de opleiding van een beroepsbevolking die hun gelijke was
geworden. Eind 1944 waren er ook geavanceerde versies van Caldwell’s
vaartuig en hun bemanningen die dagelijks in formatie over het noordwesten
van de Stille Oceaan vlogen. Verhoogde snelheden tot ver voorbij 3.000
mph hadden het verouderde roer geëlimineerd. De buitenaardse adviseur
had ook plannen achtergelaten voor een nieuwe batterij en een verbeterd
landingsgestel met zelfrijdende wielbodems. Ook konden de vliegtuigen
zich nu van grote hoogte naar de grond slingeren door de motor om te keren
van magnetische afstoting naar aantrekkingskracht. Vlakbij het punt van de
grondinslag keerde de motor weer automatisch terug om te weren, waarna
de landingsstatieven elektronisch naar de aarde werden neergelaten. De
bemanningen noemden deze techniek “het schip naar de grond ballonva253

ren”. Loodsjargon voor het neerzetten van het schip en het afsnijden van
de motor werd “vreedzame landing” genoemd.
Wat de zwaartekracht betreft, moet de lezer zijn huidige concepten loslaten
en er zeker van zijn dat de bemanning bij een dergelijke landing het lifteffect van een vrije val of een lancering niet zou voelen. Bij een dergelijke
ballonlanding of plotselinge lancering vanaf de grond worden er geen
gravitatiekrachten op het menselijk lichaam uitgeoefend, omdat de hele
bemanning deel gaat uitmaken van het ronde vleugelvliegtuig zelf - en dus
de zwaartekracht niet hoeft te overwinnen. De bemanning en hun vliegtuig
maken gebruik van de eigenschappen van aantrekking en afstoting in het
magnetisme om met de zwaartekracht te functioneren - in plaats van te
proberen die kracht te overwinnen.
Door de kleine motorinhoud en het sterkere interieur kon de bemanning
ook verdubbelen van zes naar twaalf bemanningsleden, indien nodig,
voor een militaire missie, of meer passagiers indien gebruikt als passagiersvervoerder. Maar ook belangrijk, de meeste nieuwe modellen werden
ingekrompen tot 60 voet in diameter toen de vrije magnetische energie
onnodige extra opslagruimte maakte voor de vloeibare brandstoffen die
vroeger de straalmotor voedt. Op een dag in september verzocht de vreemdeling Jonathon Caldwell om alle bestuurders en andere leidinggevenden
bijeen te brengen. Hij complimenteerde de Aardmannen in de vallei voor
het gebruik van hun kleine, radiografisch bestuurde dronevliegtuigen, die
gebruikt werden voor het testen van de aërodynamische mogelijkheden in
latere full-scale modellen. “Jullie mensen hier,” zei hij verwijzend naar de
dalcomplexarbeiders, “lopen ver vooruit op een aardse natie in de ontwikkeling van het rondvleugelvliegtuig, dat voor het eerst werd uitgevonden
door je geboortelid Caldwell. Dat is de reden waarom we, naast andere
redenen waarom we de mensen van dit zonnestelsel vooruitstrevend hebben gemaakt, hebben besloten om je wat hulp te bieden. Ik smeek u echter
geen misbruik te maken van de hulp die wij u hebben gegeven!”
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Toen liet de beleefde vreemdeling een bom vallen op zijn luisteraars. “Uw
leiders hebben al te horen gekregen dat wij niet willen dat u deze nieuwe
vliegtuigen in deze oorlog gebruikt, behalve op een beperkte basis. Alle
gedachten die je in gedachten hebt voor strafmaatregelen moeten worden
losgelaten”. Kijkend naar de verbindingsofficier van de Amerikaanse
luchtmacht zei hij: “Hoewel ik een hekel heb aan oorlog, moet ik erop
vertrouwen dat uw militaire superieuren mijn advies opvolgen en deze
nieuwe machine niet als wapen gebruiken, maar eerder als een vervoermiddel om het einde van dit huidige, onnodige wereldwijde conflict te
versnellen. Dit hele zonnestelsel kijkt naar je tragische wereldoorlog. We
willen niet dat je deze nieuwe uitvinding gebruikt om je nieuwste explosief
aan een vijand te leveren (hij verwees naar de atoombom) die je nu aan
het perfectioneren bent”.
“We hebben je al voorzien van nieuwe motoren. Maar we zullen de formule
voor de huiden achterhouden. Dus, zonder die formule om oververhitting
van de buitenkant van het schip te voorkomen, moet de ultieme snelheid
die nodig is om de atmosfeer van de planeet Aarde te verlaten en opnieuw
binnen te gaan zorgvuldig worden gecontroleerd. Op een dag, wanneer de
tijd rijp is, zullen wij u ook in dit opzicht helpen. Wees in de tussentijd
tevreden met wat je hebt”.
Hij eindigde met bijna verontschuldigend te zeggen: “Op onze planeet,
zoals in dit hele zonnestelsel, is oorlog verboden. Belangrijker dan deze
technologische hulp die ik met de zegeningen van onze natie heb meegebracht, is het feit dat ook de oorlog op aarde verboden moet worden. Als
de oorlog op aarde voorbij is, dan zullen de mensen op aarde laten zien
hoe ze hun eigen mensen- en materiaalbronnen kunnen gebruiken om de
ruimte in te trekken”.
De Venusiër was vier maanden gebleven. Hij gaf voortdurend zijn aanwijzingen aan hoofdinspecteur-generaal Caldwell, die in de rum hun betekenis
in de productietechnieken begreep en de suggesties van de vreemdeling
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doorgaf aan de planners van de aarde. Het nieuwe team functioneerde
soepel, want het genie dat vanuit een andere wereld werd gestuurd, zat in
de raden van de aardse ontwikkelaars van het rondvleugelvliegtuig - en
samen bouwden ze een vloot van prachtige vaartuigen. De vreemdeling, die
eenvoudigweg bekend stond als de heer Lewis, nam op een dag afscheid
van zijn nieuwe landgenoten. Met de hand van Jonathon Caldwell, zei de
vreemdeling zachtjes: “Ik groet u, meneer! U bent de man die als eerste
uit uw land werd geroepen om de weg vooruit te wijzen voor de mensen
van de aarde. Je hebt de mensen laten zien hoe ze zonder vleugels kunnen
vliegen.” Toen de vreemdeling afscheid nam van een groot aantal vrienden, viel er een schip uit de lucht en vertrok hij aan boord van het schip.
In een groepsfoto die voor vertrek werd genomen, was de plaats waar het
buitenaardse wezen stond leeg.
Opmerkingen over bronnen
Onbekend is een geweldig verhaal over de enorme burgerinspanning
van Amerikanen en Canadezen om een verloren Brits-Columbia vallei te
ontwikkelen en er een complex in te bouwen voor het huisvesten van de
Amerikaanse rondvleugelvliegtuigfabrieken en -woningen. De auteur was
om veiligheidsredenen niet in staat om een realistisch beeld van de vallei
te krijgen, hoewel hij zich bewust is van de Canadezen en Amerikanen die
er zich hebben gevestigd. Per hoofd van de bevolking was de Canadese
oorlogsinspanning en haar aandeel in het rondevleugelvliegtuigverhaal via
het valleicomplex, enzovoort, even groot als die van de Verenigde Staten
of Groot-Brittannië.
8-11 Geallieerde ontwikkeling van het ronde vleugelvliegtuig
tijdens de tweede wereldoorlog
Negentien drieënveertig was het keerpunt van de wereldoorlog. Aan het
eind van het jaar gingen de vijandelijkheden in Europa door, waarbij Duitsland nog steeds sterk lijkt te zijn. Maar de vijandelijke ommekeer kwam
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er wel. Het Duitse vertrouwen begon af te nemen toen de Amerikaanse
deelname aan de oorlog de Duitse legers in Noord-Afrika, Sicilië en Italië
hielp terug te draaien. Aan het oostfront begonnen de Russen met grote
hoeveelheden Amerikaanse Lend Lease-uitrusting na een lange periode
van Duitse dienstmeisjesaanvallen tegen te gaan.

In december 1943 werd een nieuwe commandant, generaal Dwight D.
Eisenhower, aangesteld om de westerse geallieerden te leiden en dezelfde
maand bombardeerden drieduizend Britse en Amerikaanse vliegtuigen de
Franse kust in een enkele nacht en een dag, terwijl een andere bommen257

werpersvloot Berlijnse sirenes naar de Franse kust stuurde. Zeven maanden
later zou de vijand aan het westelijk front zich terugtrekken en Parijs zou
zich overgeven.
De controle over de scheepvaartroutes bleek ook net zo bepalend te zijn
als het winnen van landgevechten. Zo werden 17.000 koopvaardijschepen
verzonden door de VS om de levenslijn open te houden voor Engeland,
Europa en Rusland, en de machtsbalans van het conflict werd getipt ten
gunste van de geallieerden, ondanks de enorme verliezen in de U-boot actie.
Groot-Brittannië had de breuk vastgehouden tot de Amerikaanse industriële
kolos over de Atlantische Oceaan naar de Europese kusten vloeide en het
tij keerde tegen de korte-termijn fortuinen van Duitsland.
Tegen het einde van 1943 waren er steeds meer ronde vleugels uit de Canadese vallei boven Europa verschenen. De piloten van de ronde vleugels
waren gediplomeerde piloten van de Technical Training Flight School in
de B.C. Valley. Generaal Caldwell was ook de officier die verantwoordelijk
was voor deze opleiding van het personeel en de hoofdinspecteur van het
gehele productiecomplex.
Een bemanning van oorlogsvliegtuigen bestond uit zes vliegers en op elk
rondvleugelvliegtuig bestond een gecombineerde operationele groep altijd uit een Brit en een Canadees, samen met het Amerikaanse personeel.
Verspreid over verschillende bemanningen waren Australiërs en NieuwZeelanders en een handvol Noren.
De nieuwe schepen hadden nu een gestroomlijnd en gladde silhouetten,
waarbij de kleppen en de buitenbesturingselementen aan de buitenzijde niet
van elkaar te onderscheiden waren. De nieuwe loodsklasse kon ingewikkelde patronen uitvoeren, hetzij afzonderlijk, hetzij in formatie die ervoor
zorgde dat degenen die de schepen in de lucht observeerden verbaasd
stonden te kijken. De grote bommenwerper en gevechtsarmada’s die dag
en nacht boven Engeland en Schotland op weg waren naar het continent,
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meldden vaak de aanwezigheid van verdwijnende lichten die als buitenaards werden beschouwd; het ene moment werden ze gezien en het andere
moment waren ze weg. Volgens de kijkers was er één gemeenschappelijke
noemer in alle waarnemingen. De vreemde en afstandelijke fenomenen
toonden een duidelijke affiniteit om over de geallieerde vliegtuigen te
waken en ze te beschermen.
Jonathon Caldwell en zijn vrouw hielden van hun kinderen, maar ze waren
vooral bezorgd over hun zoon, die zich vrijwillig als B29-bommenwerperpiloot had aangemeld en verschillende missies boven Duitsland had
uitgevoerd. En Olive, Caldwell’s vrouw, bleef bidden dat hun jongen
veilig zou zijn. Op zo’n bombardement overdag voelde de jonge Caldwell
een aanwezigheid die hij niet kon verklaren. Boven hem kijkend zag hij
een groot, rond escortevliegtuig met dezelfde snelheid als een moederkip
langskomen. Het ronde vleugeltoestel wiebelde vriendelijk. Het vloog
verder en herhaalde zijn wiebelen, wat de Amerikaanse bommenwerper
met vaste vleugels onder hem gedag leek te zeggen. De bommenwerper,
die door Caldwell werd aangevoerd, doopte zijn vleugels onder en de jonge
piloot Caldwell glimlachte en stak zijn hand in een V voor een overwinningsteken, in de veronderstelling dat het een heilzaam signaal was. Toen
het doelgebied boven een zwaar kogelgewricht werd bereikt, viel het ronde
vleugelvliegtuig af en toe onder de bommenwerper en kreeg een aantal
directe treffers. Maar het ging door in de gevarenzone. Toen Caldwell die
avond thuiskwam, nam hij zijn vrouw aan de kant en verzekerde haar:
“Alles is in orde. Ik vloog escorte met onze zoon vandaag!”. Toen de jonge
Caldwell verlof kreeg, kwam hij thuis voor een bezoek en vertelde een
verhaal. “Pap, ik moet je vertellen over de vriendelijke ronde vogel die ons
beschermde bij een inval. Soms deed ik alsof jij het onze daar was, papa,
maar ik weet dat je te oud bent”. (Caldwell was 45) De ouders glimlachten.
Onbekend bij de geallieerde piloten, werden deze lichten, die we tussen
de formaties van elke missie zagen weven, bediend door vrienden die ze
thuis in Kansas City, Halifax of Manchester kenden. De illusoire luchtbe259

zoekers, die op lichtgevende vuurballen leken bij hoge snelheden, kregen
de bijnaam Foo fighters. Deze ronde vleugelvliegtuigen waren niet alleen
uit op oefening of optocht of om gewone piloten en waarnemers in de war
te brengen. Ze hadden een doel. Ze fungeerden als een bewakingsysteem
voor een doelwit en gaven vaak informatie door aan Londen, waardoor geallieerde vliegtuigen in staat waren om ontwijkende maatregelen te nemen.
Ze namen ook composietfoto’s van doelen voor en na de invallen. Als ze
het niet druk hadden, zochten de vliegtuigen af en toe Duitse formaties op,
en - in een ernstiger situatie - observeerden ze ook de vluchtrichtingen en
-cijfers in vijandelijke formaties op weg naar Engeland. Maar natuurlijk
waren ze niet beschikbaar tijdens de heroïsche Slag om Engeland die de
rug van Goering’s Luftwaffe brak.
Een levendig Atlantisch verkeer van diplomatiek en wetenschappelijk
personeel werd ook via de vliegtuigen getransporteerd, en de ronde vleugel
van het Technical Air Command voorzag president Roosevelt en premier
Churchill van een vliegtuig indien nodig.
Maar een onvoorziene tegenslag, nog afgezien van de technologie of de
vijandelijke dreiging, was het vallen op het valleicomplex. Het probleem
was Caldwell zelf. Zijn vernieuwingen en leiderschapscapaciteiten raakten
uitgeput door zijn vrouw Olive. Zij stond op de rand van de dood. Haar
dokter vertelde Cadlwell eindelijk dat het herstel hopeloos was; Olive was
terminaal ziek. In het beste geval had ze nog een week te leven. Caldwell’s
geest werd gemarkeerd, net als zijn toezicht voor enige tijd. Anderen
namen de zaak in eigen hand toen Caldwell (een protestant) eiste dat een
priester werd gestuurd om de laatste riten voor zijn stervende vrouw (een
katholiek) te zeggen.
De U.S. Air Force liaison chef stuurde het dringende verzoek naar zijn
hoofdkwartier in Washington. Omdat de kwestie van de veiligheid zo
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lichtgeraakt was, verzocht de Amerikaanse luchtmacht de O.S.A. Air
Force om hulp.
O.S.S. zijn onmiddellijk verhuisd. Een van de belangrijkste Europese
agenten, een afgestudeerde van West Point en een bevestigde priester, die
voor een nieuwe opdracht naar Amerika was teruggeroepen, werd gecontacteerd. Hij was alleen bekend onder zijn codenaam van pater John, een
vroom maar sterk christen en een soldaat.
Pater John werd naar Seattle gevlogen waar hij op een ander militair vliegtuig stapte. Hij stapt uit in de vallei van de B.C. in het uniform van een
brigadegeneraal en draagt een zwarte, platte, korte koffer met de parafering
van pater John S.J., waarin zich een bijbel, een notitieboekje en twee gouden
kruizen bevinden. Een nerveuze Caldwell ontmoet hem.
Bij het zien van een militair explodeert Caldwell, “Ik vroeg om een priester
en niet om een soldaat”. Rustig gaat pater John zijn korte zaak neerzetten.
“Ik ben eerst christen, daarna priester en vervolgens katholiek. Ik dien een
levende Redder”. Caldwell kalmeerde onder het charisma en het vertrouwen
van de grote 6’ 1” priester.
Toen ze de slaapkamer bereikten waar Olive lag te sterven, stond de raadgevend arts van de post klaar. Hij bevestigde dat ze maar een paar uur te
haar leven had, of hooguit een paar dagen; ze lag in een coma.
Pater Johannes ontvouwde de kleinste van de twee gouden kruizen uit zijn
tas en hing deze aan het hoofd van het koperen bed. De dokter en Caldwell
stonden aan de ene kant van de kamer. De stilte was diep toen pater Johannes het ritueel van de laatste riten gaf, waarbij hij het voorhoofd van Olive
verpestte met een mengsel van gezegende olijfolie en zout. Tranen vulden
Caldwell’s ogen. Zijn vrouw maakte al sinds hij een jongeman was deel
uit van de ronde vleugeldroom. Zij had alles opgeofferd om aan zijn zijde
te blijven, toen hij in latere jaren al zijn krachten aan de realiteit van het
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plan had besteed. Nu was de enige persoon die hem begreep en die hij het
meest nodig had, stervende.
De zachte woorden van pater Johannes waren weer te horen: “Vader God,
ik heb mijn priesterlijke plicht gedaan ten opzichte van deze ziel, die op
weg is naar haar eeuwige rust. Maar Vader God, ik smeek U in de Naam
van Christus, om de wederkomst van deze ziel tot U uit te stellen”. De
stem van pater Johannes wordt luider.
De priester neemt dan het grotere kruis en legt het voor haar ogen. “Kwade
geest! In de naam van Jezus de Christus beveel ik je weg te gaan van dit
kind van God! Plotseling rukte de vrouw in coma haar hoofd van het kussen en wierp een arm over haar ogen om het gouden kruis te weerstaan.
In een ogenblik beefde haar lichaam hevig en ging ze rechtop zitten. De
boze geest was gevlucht. Pater Johannes hielp haar om op de zijkant van
het bed te gaan zitten, en in een ogenblik zette ze haar voeten op de grond.
Op het voorhoofd van pater Johannes waren kralen van transpiratie te zien
en zijn ogen draaiden naar boven. “Wij prijzen en danken U voor Uw trouw,
o Christus,’ herhaalde hij.
Niemand bewoog zich toen pater John rechtop stond en wachtte. Plotseling, voor iedereen te zien, stond er aan het voeteneind van het bed, een
volwaardige, driedimensionale figuur. Allen wisten instinctief dat Hij
Christus was. Seconden gingen voorbij als een zacht licht dat helderder
was dan de dag, dat de kamer baadde. Toen keek Olive Caldwell om zich
heen en riep uit: “Wat doen we hier?”. De Christusfiguur vervaagde, maar
rond Olive bleef er een gloed over. De geest van een levende en genezende
Christus had haar vervuld.
Ze gingen allemaal naar de woonkamer waar Olive koffie en gebak
serveerde aan pater Johannes en de dokter. Ze straalde overal. “Blijf
alstublieft vanavond bij ons,’ smeekte ze pater Johannes. Maar de grote
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Amerikaanse priester van Schotse afkomst verontschuldigde zich en nam
liefdevol afscheid.
Bij zijn vertrek waarschuwt hij de Caldwells: “Maak van die kamer of dit
huis geen heiligdom. Wij dienen een levende Christus; Hij is niet opgesloten
in een kamer - Hij is overal aanwezig”.
(Het verslag van dat bezoek is te vinden in de O.S.S.-papieren van pater
John, die zich in het Nationaal Archief bevinden. Zie de Epiloog over het
herstel van Olive Caldwell en de jaren van zijn pensioen.)
Het valleicomplex is weer normaal en Caldwell’s kracht keert terug. Het
gloeiende succes rond de prestaties van het nieuwe ronde vleugelluchtwapen zorgde ervoor dat mensen op hoge plaatsen reageerden. Tegen het
einde van de oorlog had het geallieerde complex van de ronde vleugels
twee gedenkwaardige gebeurtenissen die bijna vakantie werden genoemd.
De eerste van deze gebeurtenissen vond eind december 1943 plaats, toen
president Roosevelt en premier Churchill samen met hun gastheer, premier
Mackenzie King, het lucht- en ruimtevaartcomplex bezochten.
De drie personages waren aangekomen in de privéspoorwagen van president Roosevelt na de oversteek naar Canada in Winnipeg, Manitoba, en
verder naar het westen in de British Columbia Valley. Een Amerikaanse
band ontmoette de trein en speelde het volkslied en de begroeting van de
Chief. Een Britse band, de Royal Fusiliers, speelde God Save the King
en eindigde samen met de Amerikaanse band in het volkslied, O Canada.
De leiders bleven een dag. Bij het toespreken van de piloten, raakte president Roosevelt elk van hun zenuwcentra aan toen hij hen vertelde dat ze
niet de vergeten mannen waren van de oorlog waarover ze hadden gekruist.
De president liet een geheim vallen: “Jullie mannen worden getraind voor
wat bedoeld is om het meest geheime en beslissende project van de oorlog
te zijn. Sta klaar,” zei hij, “voor het moment dat wij u zullen oproepen
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om namens uw land de grootste berisping aan de nazi’s te geven”. Want
op die dag, wanneer je geroepen wordt om in je nieuwe ronde armada te
klimmen en de top van de wereld over te steken om de vijand over een
uur te vernietigen!”.
Toen het juichende antwoord tot rust kwam, stond Churchill op en met een
paar treffende zinnen zei hij dat hij het er namens zijn land mee eens was,
dat de mannen van de vallei niet vergeten waren, maar dat ze eigenlijk
getraind werden “voor een snelle knock-out klap van de onrechtvaardige
nazi-epidemie die Duitsland heeft overgenomen”.
Het idee om Duitsland in een enkele ronde staking te vernietigen wordt
toegeschreven aan de planning van Roosevelt en Churchill.
Later zou Churchill in een gesprek met een van de hoogste leidinggevenden
van het station hebben opgemerkt: “In dit dal met zijn ontzagwekkende
kracht van ronde vliegtuigen hebben wij Engels sprekende mensen al
onze hoop op verkorting van de oorlog geplaatst - voor het geval dat al
het andere zou mislukken”.
President Roosevelt had die visie op de militaire relevantie van het rondvleugelvliegtuig al in 1936 opgevangen. Hij deelde die visie met de Britse
en Canadese staatshoofden. Later was het die samenwerking tussen de drie
landen die Jonathon E. Caldwell en zijn staf in staat stelde om de droom
van president Roosevelt te verwezenlijken.
Op 18 september 1944 gaf stationscommandant generaal Caldwell om
acht uur ‘s morgens opdracht tot een volledige herziening van zijn 3.000
vliegeniers. Plotseling verscheen er een van hun eigen 98-voets vliegtuigen uit de lucht en de aandacht van alle vliegers werd vastgeklonken op
de dalende machine. Toen het vlak bij de formatie op een voorgeschreven
cirkel aankwam, mompelden duizend stemmen eenstemmig in een voorgeschreven cirkel: “Vreedzame landing.”
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Toen kwamen van onder het ronde vleugeldek de verzamelde piloten de figuur van een hoge, glimlachende, onberispelijk geklede, met linten bedekte
soldaat tevoorschijn. Toen hij de schaduw van het vaartuig verliet, kwam
er een gejuich uit de gelederen van de mannen omhoog. De vluchtofficier
schreeuwde “Attentie!”. Toen generaal Eisenhower de hand schudde met
stationscommandant Caldwell en andere officieren, verhuisde de entourage
naar de verzamelde troepen. Drieduizend geallieerde piloten groeten ter ere
van hun chef. Een vlieger schepte later op dat het gejuich in Vancouver te
horen was. Voordat “Ike” de troepen had bereikt, werd hij vergezeld door
een tweede figuur in een zwarte baret die vanwege zijn overwinningen
in Noord-Afrika onlangs tot Burggraaf was benoemd. Hij was Bernard
L. Montgomery en hij kwam naar voren om zich aan te sluiten bij de opperbevelhebber van alle geallieerde militairen verspreid over Europa. De
Britse vliegers begonnen weer te juichen en al snel voegden de Canadezen
en Commonwealth-vrienden hun stem toe toen de Amerikanen in het laatste
crescendo het dak van de vallei optrokken. Montgomery richtte zich in een
te lange dialoog tot de piloten. Eisenhower vatte zijn eigen gedachten in
minder dan een half uur samen. Hij vertelde de verzamelde piloten, “het
moment waarvoor je getraind bent, het moment waarop je geroepen wordt
om de vijand te slaan - is niet ver weg”.
De geallieerde oorlogsleiders maakten later een tournee door de gigantische
lucht- en ruimtevaartfaciliteiten. Terwijl generaal Eisenhower informeel
met Caldwell, een jong genie in zijn midden van de veertiger jaren, prees
generaal Eisenhower hem: “Wij kunnen u op geen enkele manier voldoende
bedanken voor wat u voor de geallieerde zaak en voor uw vrijheid hebt
gedaan.
De geallieerde leiders hadden al voor daglicht aan de kust van de Stille
Oceaan een station in Groot-Brittannië verlaten. Via IJsland, Groenland,
Baffin Island en Hudson Bay waren ze non-stop gevlogen om de zon te
zien opkomen boven Port Churchill, Manitoba en tien keer sneller dan de
geluidssnelheid naar hun bestemming te racen, gingen ze met vrienden zit265

ten voor een Canadees ‘ontbijt van ham en eieren’, meer dan zevenduizend
mijl van de kusten vanwaar ze waren vertrokken.
Als ze weer vertrokken waren, zouden ze terug zijn in Londen, Engeland,
voor een ontspannen reis van ongeveer twee uur.
Een andere gedenkwaardige gebeurtenis deed zich eind 1944 voor, bijna
een jaar na de bezoeken van de geallieerde politieke leiders. Het luchtstation van de vallei was eind december voortdurend in de gaten gehouden.
Er was iets op handen.
In de laatste week van het jaar vertrok op een ochtend vroeg in de ochtend
de enorme vloot van 500 rondvleugelvliegtuigen naar Duitsland. De vooraf
geplande doelen waren “strategische Duitse steden”. Roosevelt had eerder
die maand een veto uitgesproken over een eerdere poging van geallieerde
en Duitse generaals, waaronder Eisenhower, Patton en Von Runstedt, om de
gevechten in het westen te beëindigen. Nu was de ronde vleugel luchtarm
op weg om het einde van de vijandelijkheden in Roosevelt’s eigen weg
uit te voeren. De verschrikkelijke lasers waren nog niet geïnstalleerd in de
nieuwe ronde vleugelvliegtuigen, maar in hun ruimen droegen verschillende
vliegtuigen de nieuwe atoombommen, terwijl de anderen bommenbaaien
vol blokbessenexplosieven droegen.
Toen de vliegtuigen massaal boven het Duitse luchtruim verschenen,
werd een lang sigaarvormig vaartuig door verschillende squadronleiders
gezien terwijl het van bovenaf toekeek. De eerste doelen werden bereikt
en er werden orders gegeven om bommen voor te bereiden en uiteindelijk
“bommen weg te halen”.
Maar geen enkel vliegtuig kon zijn lading van vernietiging vrijgeven. Alle
elektrische circuits die verbonden waren met de levering van de bommen
waren dood. Ook de radio’s waren stil. Uiteindelijk, in ontzetting, volgde
de vloot de leidende schepen en keerde terug naar Canada. Ze landden
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zonder incidenten en onderhoudsmensen onderzochten de vliegtuigen.
Daarna werd de hele vloot als het ware op tijd weer elektrisch functioneel.
Hoog daarboven, een sigaarvormig vaartuig van reusachtige proporties,
trok naar het onbekende.
Geallieerde inlichtingenbronnen zeggen dat de Duitsers onder Hitler eerdere
technologische zegeningen van de buitenaardse wezens verloren toen de
nazi’s begonnen aan een plan om hun vijf ronde vleugels te gebruiken om
grote Amerikaanse steden zoals New York en Washington te bombarderen.
De vijand was van plan om nieuwe instrumenten voor massavernietiging te
laten vallen, atoombommen genaamd, die de Duitsers op ongeveer hetzelfde
moment als de geallieerden hadden geproduceerd. De eerste Hiroshima
zou New York zijn geweest. Hitler zelf zou de overval hebben bevolen. De
vliegtuigen verlieten Duitsland. Maar wat er daarna gebeurde is onbekend.
Hebben de buitenaardse wezens de geplande dood van zoveel ontelbare
mensen en de massavernietiging van steden voorkomen? Het lijkt het meest
waarschijnlijk. Hier is waarom:
De vreemdeling die Roosevelt in 1943 bezocht had hem verteld dat de
buitenaardsen zich volledig bewust waren van het nieuwe ronde vleugelvliegtuig dat toen door Caldwell en de groep werd ontwikkeld. De
vreemdeling herinnerde Roosevelt eraan dat het gebruikt kon worden als
een zegen of een kwaad. Hij waarschuwde de president om het niet voor
kwade doeleinden te gebruiken. Toen president Roosevelt aan die waarschuwing herinnerde toen hij de Duitse staking toestond, antwoordde hij:
“Laten we de aliens vergeten! We hebben nu de ronde vleugels - we zijn
van plan ze te gebruiken.
Net zo belangrijk als de woorden van de ex-aardsen die Roosevelt in 1943
bezochten, is de waarschuwing van de buitenaardse wetenschapper die
naar de lucht- en ruimtevaartvallei in Brits-Columbia werd gestuurd. Toen
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ze in 1943 vertrok, herinnerde hij Jonathon Caldwell en zijn compagnie
eraan: “Gebruik de nieuwe ronde vleugels niet om je huidige vijand, de
Duitsers, te vernietigen! Het zal blijken dat je uiteindelijke vijand nog niet
is onthuld. Voorlopig zijn de vliegtuigen met ronde vleugels alleen voor
jouw bescherming.”
Op 6 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Europa toen Duitsland,
in afwezigheid van Hitler, zich onvoorwaardelijk overgaf. Zelfs toen de
geallieerde generaals op het hoofdkwartier van Eisenhower’s Heims School
Headquarters om 2:41 uur Franse tijd, 7 mei, om 2:41 uur ‘s nachts, een
vloot van 500 rondvleugelvliegtuigen van 60.000 voet naar beneden viel
en naar beneden stortte tot een 3.000 voet hoogte boven het belegerde Berlijn. Daar staarden de Duitse burgers en de Russische troepen daar, in mijl
lange letters uitgevoerd door de ronde vleugelvliegtuigen, naar het enorme
verlichte bord dat in het Engels het woord SURRENDER omschreef. De
Duitsers hadden na vijf jaar, acht maanden en zes dagen van het bloedigste
conflict in de geschiedenis gecapituleerd.
Geen van beide partijen was in staat geweest om hun ronde vleugels te
gebruiken voor de vernietiging van elkaar - noch de 500 vliegtuigen van
de geallieerden, noch de vijf van de Duitsers.
Eerder op de avond van 5 mei, toen de overgave voor het eerst via de BBCradio werd aangekondigd, hadden geallieerde soldaten en Engelsen en vrouwen het centrum van Londen vastgelopen. Trafalgar Square was overspoeld
met massa’s zingende mensen, het licht ging weer aan en voor Whitehall
schreeuwde een enorme menigte geïmproviseerd om premier Churchill.
Toen de premier op het balkon verscheen, stak hij zijn sigarenmerk in zijn
mond en stak hij zijn hand op in een V voor overwinningssymbool. Toen
stopte de juichende menigte toen alle hoofden omhoog draaiden. De hele
Londense lucht als in Berlijn was gevuld met vreemde snelheidslichten.
Ongetwijfeld werd één woord gespeld -VICTORY. In zijn eerste publieke
bekentenis van de luchtfenomenen probeerde de Britse premier uit te leggen
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dat de bovenstaande formaties een van de geheime wapens waren die de
geallieerden niet hadden gekozen om de oorlog te winnen. Toen het hemelse
licht over het Engelse platteland verdween, lieten ze in hun kielzog een
mysterie achter - waar niemand aan de geallieerde kant nog over sprak.
In heel Groot-Brittannië vloog de luchtformatie in langzame parade door
heel Groot-Brittannië. Terwijl de assemblage van ronde vleugels verder
ging in stille eerbetoon, schoot het grote woord VICTORY over de thuissteden van vele jonge Schotse, Engelse, Welshe en Ierse piloten en bemanningsleden heen.
Op het platteland beneden zagen de jubelende Britten af en toe pakjes
aan kleine parachutes van de vreemde vogels naar beneden fladderen. De
vonders merkten op dat de pakketjes tientallen brieven bevatten op het
RAF briefpapier met Britse stempels op de enveloppen. Elk pakje was
verpakt in een speciale map met daarop vermeld: “Vinder, breng het naar
de dichtstbijzijnde postbode!”
De volgende dagen, over de Britse eilanden, werden de brieven uit de lucht
bij de partituur aan huisjes en appartementen bezorgd. Bij het openen van
zo’n brief zou een eenzame Engelse vrouw, die zich zorgen maakt over
haar zoon, kunnen hebben gelezen: Lieve mama. . . . . Sorry dat ik zo lang
weg ben geweest. Maar al snel kom ik thuis. . . Liefde, je zoon.
Tijdens de volgende week zongen, dansten, paraderen en aanbaden de
juichende Britten, terwijl ieder op zijn of haar eigen manier de ketenen
van jarenlange oorlogsregimentatie van zich af gooide. Maar stilzwijgend
had het British War Office nog een andere verrassing gepland die tot op
de dag van vandaag nooit is verteld, behalve aan degenen die het weten.
In de vroege ochtend zwartheid van 15 mei vielen verschillende grote ronde
vleugelvliegtuigen uit de bewolking en zweefden boven een veld op een
eiland voor de Schotse kust. Heldere lichten schenen op de grasmat terwijl
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de machines rustig op hun statiefpoten zaten. En vanaf de trap onder elk
vaartuig stapten de jonge Britten met hun weinige bezittingen naar beneden
en trokken zwijgend de duisternis in.
Kort daarna namen twaalf verzamelde vissersboten meer dan 480 jonge
mannen aan boord en gingen op weg naar het vasteland. De vissersboten
trokken normaal gesproken “goederenwagens” naar het zuiden naar de
grote kuststeden. Maar de schippers waren die ochtend door het ministerie
van Visserij gebeld voor een speciale taak. De schippers, die gezworen
hadden te zwijgen, wisten alleen al dat ze gevraagd waren om bijna 500
oorlogshelden op te halen. Terwijl de jonge mannen zich op het koude dek
van een van de schepen verscholen hielden, merkte een oude Schotse visser, die duidelijk probeerde de jonge passagiers te verleiden om hun punt
van herkomst te onthullen, sluw op: “Ja, mam! Ik heb nu alles gezien. Alle
jongens die hun dagen doorbrengen op dat verloren eiland, terwijl de rest
van de wereld bezig was met het voeren van een oorlog”.
Boven de boten knipperden meer dan 20 vreemde vaartuigen met hun
lichten terwijl de jonge vliegers met een nostalgische blik omhoog keken
en glimlachten naar hun vliegtraining in het verre Canada.
In de ochtend, toen de dageraad brak boven Schotland’s meest noordelijke
dorp dat per spoor werd bediend, stond een lange Royal Scot stoomtrein
langzaam te puffen en te wachten. De industrie van de stad, een nabijgelegen conservenfabriek, was nog niet geopend. Ondertussen verzamelden
de jonge krijgers die de grootste uitvindingen uit de Tweede Wereldoorlog
hadden bemand, zich op het station. Het gejammer van de tassenpijpen
werd gehoord, en deze muziek kwam in Schotse oren in een medley van
homecoming tunes gespeeld door de Bank of the Scots Guard van Edinburg
kasteel. De band was op de trein gekomen. Terwijl de laatste “all in board”
werd geklonken, riep de ingenieur de brandweerman: “Het is drie uur lopen naar Edinburgh. We hebben een uur de tijd om te stoppen terwijl deze
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passagiers hun benen strekken en het grootste en beste ontbijt krijgen dat
de stad Edinburgh kan serveren. Alle andere treinen komen op de tweede
plaats, ook al ontmoeten we King George zelf!”.
Maar Londen wachtte op de speciale trein. Premier Churchill was aanwezig.
En zo ook Koning George VI, vergezeld van Zijne Majesteit’s Coldstream
Guards. Toen elke man uit de trein stapte, stonden ze in de rij en ontvingen
ze een handdruk en een medaille van de koning. Op de medaille stonden
de woorden gegraveerd: VOOR MOED DIE DE ROEP VAN DE PLICHT
TE BOVEN GAAT.
De demobofficier had al met de jonge helden gesproken. “Voor de rest
van jullie leven moeten jullie mannen tevreden zijn met de moed waarmee
jullie de zaak gediend hebben. Maar denk eraan! Je kunt nooit het geheim
van het rondvleugelvliegtuig met iemand delen, hoe moeilijk deze orde
ook lijkt te zijn. Maar op een dag, in de wijsheid van de topmensen, zal
iemand het misschien wel mogen vertellen. Ik hoop dat we dan nog in
leven zijn.” De Britten versmolten in de menigte en gingen op weg naar
hun huizen. Elk van hen droeg een document dat hem de keuze gaf tussen
eervol ontslag of een opstandeling voor de Roundwing Plane Service. In
Canada werden de vliegers in Ottawa ontslagen; de Amerikanen werden
naar Tacoma, Washington gebracht. Vandaag de dag zijn de identiteiten
van deze pioniersvliegers niet bekend, maar op de muur van de Canadese
minister van Luchtvaart is een gedenkplaat aangebracht die de Zilveren
Lijst wordt genoemd. Gegraveerd zijn er de namen van ongeveer vijfhonderd Canucks.
Het Regiment van Royal Fuseliers, dat tijdens de oorlogsjaren voornamelijk
als veiligheidstroepen in de B.C.-vallei werkzaam was geweest, kwam in
1947 thuis in Groot-Brittannië. Sommigen van hen hadden Schotland met
een rondvleugeltoestel verlaten, maar werden allemaal per trein naar New
York en vervolgens per schip naar Engeland teruggestuurd.
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De Verenigde Staten kwamen uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn als
onbetwiste supermacht in de wereld. Voor het einde van de oorlog was ze
de grootste scheepsbouwer ter wereld geworden. Ze had de geallieerden
voorzien van meer scheepstonnage dan zowel Groot-Brittannië als de VS
in 1939 bezat.
Haar uitbreiding van de conventionele luchtvermogens stelde de geallieerden in staat om het Europese luchtruim te domineren. En eenmaal
verloofd op het slagveld, hadden de Verenigde Staten twaalf miljoen
gewapende mannen getraind en uitgerust met meer dan 50 bondgenoten
op verschillende fronten, terwijl ze de Russen nog steeds voorzagen van
enorme scheepsladingen Lend Lease wapens. En toen de oorlog voorbij
was en de wederopbouw van het continent begon, was het het Amerikaanse
Marshallplan dat de Europeanen, inclusief de voormalige vijand, weer op
de industriële been bracht.
Van 1941 tot 1945 was de Amerikaanse Oorlogsraad erin geslaagd om
wetenschappers en technici af te leiden naar het Manhattan-bomproject,
terwijl ze nog steeds doorgingen met de productie en levering van conventionele bewapening, om nog maar te zwijgen van de extra hersenkracht
die nodig was voor het onderzoek naar en de productie van het (Jefferson)
rondvleugelvliegtuigproject, dat uiteindelijk onderdak bood aan een kleine
stad van arbeiders. De kosten werden verdeeld tussen de drie geallieerde
mogendheden op basis van de bevolkingsratio.
De gewaagde totale Amerikaanse prestaties in de oorlogstijd waren belastend geweest voor de belastingen. De staatsschuld steeg van 50 miljard
in 1940 tot meer dan 250 miljard dollar in 1945, bijna negen tiende van
dit bedrag werd besteed aan het winnen van het conflict om Europa en de
Stille Oceaan te bevrijden.
Nog afgezien van de productie van conventionele oorlogsapparatuur, was
het industriële wonder van de geallieerden, dat vooral door de VS werd
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gedeeld, dat een revolutionaire luchtarm van ronde vliegtuigen en hun
getrainde bemanningen in het geheim was ontwikkeld, zonder de inspanningen van de zes miljoen mannen en vrouwen van de militaire beroepsbevolking van het land te onderbreken. Het is onvermijdelijk dat het geheim
niet perfect bewaard is gebleven, maar dat er in alle gevallen lekken zijn
gedicht voordat er ernstige veiligheidsinbreuken konden optreden.)
Hoewel de oorlog eindigde in een overwinning voor de geallieerden,
waren de Amerikanen zich er altijd terdege van bewust dat, indien nodig,
de weegschaal van Justitie in hun voordeel zou zijn getipt, als ze het geavanceerde, ronde vleugelvliegtuig en zijn ontzagwekkende laserkracht
hadden geïntroduceerd. Maar ondanks de rampzalige oorlog die Amerika
(en de wereld) van zo’n groot deel van zijn waardevolle bronnen bloedde,
slaagde ze er toch in om zichzelf en de wereld in een nieuw tijdperk van
vrije vlucht te brengen, dat voor het einde van de eeuw de belangrijkste
drijfveer van mensen en handel kan worden.
De Canadese geliefde wetenschapper en de Tweede Wereldoorlog generaal
A.G.L. MacNaughton zei: “Is het niet ironisch dat er een oorlog voor nodig
was om zulke wetenschappelijke prestaties te bewerkstelligen?
Winston Churchill noemde het de “onnodige oorlog”. President Eisenhower
was het daarmee eens.
En op de jonge Engelse jongen die aan zijn rouwende moeder vroeg: “Wie
won de oorlog waarin papa werd gedood?” Ze antwoordde: “Niemand,
iedereen verloor”.
Zestien miljoen vaders en zonen kwamen nooit thuis. En bijna tien miljoen
onschuldige burgers die in de vlammen van de oorlog omkwamen, zouden
het ermee eens zijn geweest als hun stemmen hadden kunnen schreeuwen.
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Opmerkingen over bronnen
De gegevens van een OSS-agent, een bonafide katholieke priester onder
de codenaam van pater John, werden aan de onderzoeker getoond en uit
deze bron wordt het verhaal van het bezoek van pater John aan het Britse
Columbia Valley complex verteld. Het meest nuttig bij het vinden en verwerven van veel van het verwante materiaal in het oorlogshoofdstuk over
de ontwikkeling van de geallieerde ronde vleugels was materiaal uit oude
dossiers die niet geclassificeerd waren als zijnde van hun veiligheidskenmerken, waarbij men in gedachten hield dat er niets van een strategische
of belangrijke militaire onthulling beschikbaar werd gesteld.

8-12 Duitsers verlaten het vaderland in Giant Subs en hun
model van de Ronde Vleugel Vliegtuigen.
In de zomer van 1943 begon de Franse metro ineens Londen te adviseren
over nachtelijke troepentreinen die over secundaire Franse spoorwegen
naar de Spaanse grens rijden. De Fransen schatten dat elke trein 500 Duitse
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troepen vervoerde. De geallieerde inlichtingendienst was verbijsterd. Er
waren verschillende redenen.
De vijand was verslagen in Afrika en was vastgelopen aan het Russische
front. Daarom was het geallieerde opperbevel wanhopig om te weten of de
Duitsers een tweede front begonnen of van plan waren om Noord-Afrika
binnen te vallen vanaf Spaanse basissen. En waren de aanhoudende geruchten van geallieerde agenten dat de elite van het Duitse leger en haar
topwetenschappers en -technici zich voorbereidden om hun Europese
thuisland te evacueren - en zo ja, naar waar? En nog verontrustender;
de Britse en de Amerikaanse OSS hadden geleerd dat Hitler veel van de
wetenschappelijke inspanningen van Duitsland had gestoken in een nieuw
type rondvleugelvliegtuig dat misschien wel met een laser was uitgerust om
Londen of New York binnen een uur te vernietigen. De Amerikaanse OSS
wist precies de verschrikkelijke mogelijkheden van zo’n Duitse doorbraak.
De vraag werd gesteld of de Duitsers deze vliegtuigen in een afgelegen
gebied van Spanje of Zuid-Amerika aan het bouwen waren.
Het geallieerde hoofdkwartier in Londen stuurde 12 topagenten naar
Duitsland, Frankrijk en Spanje en vroeg de Amerikaanse OSS te infiltreren in deze troepentreinen om de Duitse bedoelingen te achterhalen. Drie
Amerikanen werden gekozen, een van Duitse afkomst en een afgestudeerde
Princeton Law School, een andere en gewijde priester die later directeur
van de CIA werd. Ze spraken allemaal vloeiend Duits.
Een vierde Spaanssprekende agent werd naar het neutrale Spanje gestuurd,
waar hij zich in Sevilla drie weken lang vestigde om naar Spaanse spoorwegmensen te luisteren en Duitsers in Spaanse uniformen te observeren,
om van trein te wisselen voor een kustbestemming. Twee van de agenten
slaagden erin hun berichten naar Londen te krijgen, ondanks dat ze gepakt
werden, en Allen Dulles stapte achter vijandelijk gebied en terug zonder
dat ze het merkten. Dit verhaal van Amerikaanse spionage op Duitse
troepentreinen zou legendarisch zijn in inlichtingenkringen, en voor pure
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heldhaftigheid is het een van de moedigste en gevaarlijkste episodes uit
de oorlog ooit opgenomen.
In een restaurant in Atlanta zat de auteur eind april 1976 op een avond in
april 1976 met drie overlevenden van de vier oorspronkelijke agenten die
de Duitse spoorwegevacuatieplotter zijn binnengedrongen. De voormalige agenten, een katholieke priester, een presbyteriaan en een christelijke
wetenschapper, aten langzaam. Ze spraken en herbeleefden hun treinrit
met de Duitse troepen. Na de maaltijd legde de priester, toen nog een
kardinaal, een fles wijn op tafel. Allen Dulles had het van de episode van
1943 in de trein meegenomen. Elk jaar zouden ze een reünie houden en
zou de Duitse wijn naar de laatste overlevende gaan. (In september 1978
stierf de heldhaftige geestelijke in Rome.)
De berichten van deze agenten begonnen terug te sijpelen naar Londen, en
binnen 40 dagen waren de geallieerden een mysterie aan het opbouwen.
De Duitsers waren slim bezig met het uitvoeren van een noodplan voor hun
troepen en bepaalde burgers om Duitsland te evacueren voor een tweede
bolwerk nadat de nederlagen in Europa niet meer omkeerbaar waren.
Hoewel de oorlogsvloed zich in het voordeel van de geallieerden had gekeerd, waren ze ook betrapt op het luieren over alternatieve Duitse bedoelingen. Maar toen had misschien nog nooit eerder in de geschiedenis een
leger dat een nederlaag leed een contingent plan gemaakt om zijn vaderland
te verlaten en de militaire onderneming elders nieuw leven in te blazen.
De collectieve rapporten van de Amerikaanse, Britse en Franse agenten
bevestigden dat de Duitse troepen van alle gevechtsfronten werden teruggetrokken en naar Spanje werden verscheept. Bovendien meldden de
drie agenten die in de Duitse troepentreinen waren geïnfiltreerd, dat het
personeel aan boord over de essentiële mankracht beschikte die nodig was
voor een kolonisatiepoging. Deze agenten hadden een verscheidenheid
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aan beroepen, bedrijfsexperts en arbeiders die zich als soldaten vermomd
hadden en hadden eigenlijk gesproken met artsen, tandartsen, leraren, architecten, gereedschapmakers, machinisten, enz. wiens nieuwe eed bij de
verificatie van de evacuatie van de treinreizen “niet aflatende en eeuwige
loyaliteit aan het Derde Rijk en zijn Fuhrer” had vereist.
De laatste halte voor de Duitse troepentreinen was Hulva, en Aymonte,
Spanje. Het zou nog een spionage-inspanning vergen voor de OSS om te
bepalen wat er precies gebeurde in deze Spaanse havens, en op deze eis
zou de geallieerde inlichtingendienst zich vervolgens richten.
In de tussentijd, in 1944, wezen de rapporten van andere agenten, geverifieerd door luchtfoto’s, ook op ongewone activiteiten in de Duitse Baltische
havens. In deze dokken begonnen grote hoeveelheden industrieel materieel
voor overzeese verscheping te verschijnen. De geallieerden vroegen zich
af of de Duitsers hun nieuwe rondvleugelvliegtuigen naar het buitenland
verscheepten om later vanuit verborgen basis aan te vallen.
Rond deze tijd vernamen de geallieerden van een geheime bijeenkomst
in Stausberg op 10 augustus 1944, waarin werd besloten om alle goud en
edelmetaalreserves uit Duitsland te verwijderen voor verzending over zee.
Overzee, maar waarheen?
Ondanks de strakke Duitse veiligheid begon de Amerikaanse OSS een
aantal duidelijke bedoelingen te ontdekken. Ten eerste, dat er een Duits
masterplan bestond om personeel en rijkdom uit het vaderland te evacueren
naar delen die tijdens het hoogtepunt van de oorlog onbekend waren, en
ten tweede, dat er geheime wapens werden verscheept, waaronder een onconventioneel vliegtuig dat de vijand niet had ingezet bij de gevechten. Die
beoordelingen van de geallieerde inlichtingendiensten lieten een belangrijke
vraag onbeantwoord. Waarom? En welk geheim wapen, of wapens, was
zo geavanceerd of verwoestend dat een vastberaden Duitsland ze niet zou
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inzetten toen het de oorlog verloor? En waren ze zo geavanceerd dat ze
haar toekomst er veilig op kon inzetten?
Omdat het geallieerde commando ook in Spanje over de Duitse bedoelingen
nadacht, was het zich ervan bewust dat Spanje weliswaar neutraal was,
maar dat generaal Franco, vanwege Duitse dreigementen, onder de Duitse
duim stond. Londen concludeerde daarom dat het belang van Spanje voor
de vijand lag in het gebruik van haar Atlantische havens.
Het was in combinatie met deze samenvattingen van de inlichtingendiensten
dat de eerste berichten binnenkwamen over een nieuwe vloot van reusachtige Duitse onderzeeërs van ongeveer 400 voet lang en enkele dekken hoog.
Agenten meldden waarnemingen van deze onderzeeërs in de omgeving
van Aymonte en Hulva, Spanje, en ook in Baltische en Noorse havens.
In 1944-1945 werd bevestigd dat het laden van deze onderzeeërs bij
Baltische potten met ongebruikelijke machines en uitrusting stiekem
werd voortgezet. De Noorse ondergrondse pikte het spoor van de super
onderzeeërs op. Deze rapporten die samengevoegd werden, vertelden een
verhaal. De reusachtige onderzeese megalieten hadden Duitsland verlaten,
vandaar naar Noorwegen en langs de kust in noordelijke richting om de
geallieerde scheepvaartroutes te vermijden, en dan ten westen van Narvik
naar IJsland in de Noord-Atlantische Oceaan. Van een punt onder IJsland
stuurden de onderzeeërs een schuine zuidelijke koers die hen uiteindelijk
naar de Atlantische havens van Hulva en Aymonte, Spanje, bracht.
Eindelijk had het geallieerde commando de puzzel van 1945 van de verdwijnende Duitsers opgelost. Het antwoord was duidelijk! De Duitse troepentreinen die ‘s nachts door Frankrijk en Spanje puffend door Frankrijk
en Spanje reden, ontscheepten uiteindelijk hun passagiers en andere vracht
in Spaanse Atlantische havens, waar de Duitse vindingrijkheid vanuit een
andere richting het Duitse vernuft onderzeese vervoer had samengebracht.
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Toen de Duitsers aan boord van de onderzeeërs waren gekomen, werden
ze rustig door de zee opgeslokt.
Op V-E Dag hadden de geallieerden naar schatting meer dan 250.000 Duitsers het land op verschillende manieren geëvacueerd, onder andere via de
lucht, onderzeeërs en zelfs door koopvaardijschepen die onder Amerikaanse
en Britse vlag varen. Maar het raadsel van waar de niet aangehouden Duitsers naartoe gingen, ontging de geallieerden nog steeds.
In april 1945 was de wereldpers bezorgd over de komende Duitse ineenstorting. In een politiek akkoord tussen Roosevelt en Stalin in Jalta werden
de geallieerde legers gedwongen om de tijd te markeren aan het westelijk
front, terwijl Russische troepen Oost-Europa en de helft van Duitsland,
inclusief Berlijn, veroverden. De Duitse legers aan het westfront onder
Von Rundstedt vochten tegen vertragende acties, terwijl hun lokale commandanten wisten dat het einde nabij was. Er gingen geruchten dat Hitler
op het punt stond om geheime wapens te ontketenen die de vijand zouden
vernietigen. En een gelijkaardig Duits verhaal circuleerde, dat de westerse
geallieerden zich zouden aansluiten bij de Duitsers aan de Elbe en zich
samen zouden aansluiten bij het Duitse leger aan het oostfront en naar
Moskou zouden racen om het communisme in te dammen.
Al deze geruchten over verwachte gebeurtenissen die onder de wanhopig
belegerde Duitsers de ronde deden, hadden een ring van waarheid. En op
een andere manier, en op een andere plaats, werd een van de vermeende
fantasieën een angstaanjagende realiteit.
Zoals gewoonlijk waren de geallieerden onvoorbereid. Toen de tragedie
zich voltrok (verzameld in 1977 bij Britse en Duitse bronnen) overbrugde
ze twee tijdperken. Vanaf dat moment werd de Tweede Wereldoorlog het
laatste grote hoofdstuk over de geschiedenis van de mensheid van de conventionele bewapening. Als gevolg van het tragische incident dat volgde,
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staat de Tweede Wereldoorlog misschien wel bekend als de laatste van de
langdurige super landgevechten met explosieven en kruit.
Betrokken bij dit verschrikkelijke drama was een van de reusachtige Duitse
onderzeeërs. Zij was een van de in 1944 in het geheim gebouwde onderzeeboot en vervoerde een lading geheime Duitse plannen, documenten en
proto-types van nieuwe uitvindingen. De onderzeeër bevond zich in de
Noord-Atlantische Oceaan op een positie van ongeveer 14° westerlengte
en 35° noorderbreedte toen haar zuurstofvoorraad door een defecte uitrusting wegviel. Niet in staat om onder water te blijven, steeg de Leviathan
langzaam op van een diepte van 2000 voet en zijn 12” dikke romp van staal
brak het oppervlak van de koude Atlantische Oceaan om middernacht op
23 april 1945, binnen een mijl van twee
Britse kruisers. De Britse schepen openden het vuur op de Duitse onderzeeër. Acht inch schelpen over de enorme boot heen om bereik te krijgen,
terwijl er een vreemd Duits kanon op de romp van de onderzeeër verscheen.
Een potloodstraal van laser kwam op de kruiser Cambden terecht.
Er was geen onweer of woede van de onderzeeër. De straal doorboorde
geruisloos de duisternis en fakkels, en in enkele seconden werd een gat
van 20 voet diameter van bakboord naar stuurboord gesneden door het
eerste oppervlakteschip. Als een speelgoedboot die plotseling met water
werd gevuld, zonk de cruiser horizontaal met een sissend stoomsignaal van
de witte, hete stalen romp. Daarna ging de straal naar de tweede kruiser,
Hannover, en toen er nog een gat van 20 voet werd geopend, barstte ze
in vlammen uit, en vestigde zich in minder dan 30 seconden. De meeste
bemanningsleden van het schip bereikten nooit hun slagplaatsen. Degenen
aan dek sprongen overboord. In minder dan twee minuten tijd verschenen
er slechts enkele olievlekken, luchtbellen en drijfhout op de plaats waar de
kruisers hadden gestaan. De Duitse onderzeeboot bewoog zich in het bereik
van de voormalige stellingen van de kruiser en schoot de overlevenden met
een machinegeweer neer. De Britse vuurpijlen vestigden zich in de zee en
het gebied werd opnieuw omsloten door zwartheid.
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De Duitse “V-boot” kapitein verliet zijn brug en ging naar beneden. Met
zijn hoofd in zijn handen boog hij zich voorover en huilde. Een officier
troostte hem met de woorden: “Het was de vijand of wij! Anders zouden
we gaan scuttlen!
Bij het ochtendgloren de volgende ochtend in hetzelfde gebied zag een
Britse visserstrawler drie mannen op een stuk wrak. De zeelieden, verdoofd
door de onthulling, werden aan boord getrokken en drie dagen later op de
Hebriden eilanden geland. Die dag werd op het geallieerde hoofdkwartier
in Londen een telegram ontvangen van de Hebriden op het hoofdkwartier
van de Britse marine dat kort daarna de OSS General Donovan bereikte.
Toen generaal Donovan het grafische verhaal las van de Germalaser die
als een blikopener gaten sneed in de Britse kruisers, legde hij de cryptische
boodschap neer en zei: “Mijn God! O, mijn God, mijn God! Een nieuw
oorlogstijdperk was net een bom geweest. Als gevolg van de betrokkenheid van de marine stelde de gezamenlijke stafchefs de vraag: “Waar zijn
de vermiste Duitse rondvleugelvliegtuigen die uit Duitsland verdwenen
zijn, en” zijn ze ook uitgerust met lasers?” En vanwaar was de vijand van
plan om toe te slaan met zijn verborgen kracht van verwoestende nieuwe
vliegtuigen?
Bij de gecombineerde Marine Operaties in Londen, dacht de Geallieerde
Inlichtingendienst na over waar een van de met laser uitgeruste monsteronderzeeërs de volgende keer zou kunnen toeslaan. Alles wat op de zeewegen
rondzwomde was nu kwetsbaar.
Maar de vijand kon niet wachten.
Het Duitse plan was al vrijgegeven - ze zouden een andere van hun twaalf
super-superonderzeeërs gebruiken voor een verwoestende marine-inzet die,
als het plan zou slagen, de VS op de knieën zou kunnen krijgen.
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Maar een “ongeluk van het lot” zou het Duitse plan veranderen.
Dit is hoe het verhaal zich ontvouwt. De geheimzinnige en ordelijke Duitse
evacuatie, die de geallieerden eind 1944 niet kenden, ging goed vooruit.
Haar toppersoneel dat nodig was om het Derde Rijk elders voort te zetten,
werd verwijderd door rondvleugelvliegtuigen en de super onderzeeërs,
de belangrijkste voertuigen die werden gebruikt bij verschillende terugtrekkingsmethodes. Maar Duitsers zoals Von Runstedt, uit wiens gebied
rond de vleugelvliegtuigen sleutelpersoneel werd geëvacueerd, weigerden
om voorrang te geven aan de nazi’s die verantwoordelijk waren voor de
Joodse vernietiging. De waarheid is dat het merendeel van de reguliere
Duitse generale staf minachting had voor deze nazi’s, die niet gewenst
waren in het nieuwe Duitsland dat bestemd was om in een ander deel van
de wereld op te staan. Bovendien weigerden Duitse inschepingsofficieren
in de Hulva en Aymonte ook om belangrijke nazi-moordenaars aan boord
van de onderzeeërs te plaatsen.
Majoor Otto Skorzeny, Hitlers harde plaatsvervanger, was in december
1945 persoonlijk naar Von Runstedt gegaan en eiste in de vertrekkende
ronde vleugelvliegtuigen zetels voor hem en zijn hoogste handlangers.
Von Runstedt had geweigerd en Von Schusnick, de eerste piloot, ook. Zo
moesten de nazi’s hun eigen weg uit Europa vinden om te ontsnappen aan
de geallieerde wraak in de komende Neurenburger Oorlogsprocessen.
De nazi-inmenging werd door de architecten van het Duitse evacuatieplan
vergeten tot 18 april 1945, toen de nazi’s op die dag hun bewegingen
maakten en er in Alexandrië, Egypte een ontmoeting plaatsvond tussen
Duitse nazi’s en Duits marinepersoneel. Een nieuwe super-superonderzeeër
die begin februari het eiland Bornholm in de Oostzee had verlaten, heeft
Alexandrië ontslagen. Egyptische tenders hadden regelmatig gekozen ontsnapte personen onder de sympathieke ogen van de Egyptische officieren
Abel Gamel Nasser en Anwar Sadat, die elk koning Farouk en de in Egypte
gestationeerde Britse protectoraatstroepen verachten.
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De reuzenoorlogsonderzeeër was vol en verzegelde orders werden geopend
voor vertrek naar het zuidelijk halfrond toen een Duitse nazi, majoor
Hauptman Schaemmel, aan boord kwam en een geweer in de ribben van
luitenant-commandant Hans Meyers legde. Hij kreeg het bevel om met
de 500 man van boord te gaan. Een andere nazi-officier waarschuwde de
marinecommandant dat zijn vrouw en dochter in Beieren gegijzeld werden
om onmiddellijk te worden gedood als de ondercommandant weigerde te
gehoorzamen. Die nacht werden 500 Duitse emigranten vervangen door
een even groot aantal nazi-Duitsers die via Italië via verschillende vluchtmethoden van Duitsland naar Egypte waren gevlucht. Tegen de ochtend
was de reuzensubwoofer wegglipt en door de Straat van Gibralter naar de
open Atlantische Oceaan getrokken. Maar ze was niet alleen. Terwijl de
ondercommandant zijn schip diep onder het oppervlak van de Middellandse
Zee bestuurde, werd hij in de gaten gehouden. Boven, aan de oppervlakte,
volgden twee Britse torpedobootjagers het onderwatertransport per sonar.
Aangezien de onderzeeboot Gibralter naderde, deden de Britten geen enkele
poging om het te stoppen. Meer schepen sloten zich aan bij de bewaking
en samen met de reusachtige onderzeeër (met de Duitse marinebemanning
onder de dwang van bijna 500 nazi-meesters) en zijn stille escorte boven de
Atlantische Oceaan - herziene bestemming, New York. De nieuwe missie
van de onderzeeër, zonder toestemming van de Duitse Admiraliteit, zou
de meest agressieve oorlogsdaad zijn die de nazi’s voor hun laatste uren
hadden bedacht.
Op het voordek van de onderzeeboot was een lang artilleriestuk met een
12” boring, dat om de 30 seconden met een snelheid van 30 seconden kon
worden afgevuurd. Er werd beweerd dat explosieven in de oorlogskoppen
(een triomf van Duits onderzoek) de stad New York snel zouden verpulveren en een groot deel van de bevolking zouden vernietigen. Vanuit New
York zou de nieuwe richting van de onderzeeër het naar Chesapeake Bay
brengen, waar Philadelphia, Baltimore en Washington zouden worden
geëgaliseerd, en vervolgens naar Halifax of Miami om de vernietiging te
voltooien. Er was maar één probleem: de ondercommandant was niet op
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de hoogte gebracht van de plannen, hoewel de Britse inlichtingendienst
op de hoogte was van het plan vanaf het moment dat hij de onderzeeër
uit Egypte begon te schaduwen. Het sprintje onder de oceaan naar de VS
verliep zoals gepland. Toen de onderwaterreus de Amerikaanse wateren
bereikte, stonden meer dan 100 oppervlakteschepen te wachten. In de
haven van New York strekte zich een bronzen net uit en onderwaterklokken met zoeklichten hingen aan de binnenvaartschepen. Het net hield het
vast. De lichten schenen op de onderzeeër. Dieptebommen vielen op haar
dikke romp. Onneembaar, zelfs van de dieptebommen en torpedo’s die
door geallieerde onderzeeërs werden afgevuurd, trok het 376 voet lange
monster zich terug en ging op weg naar dieper water.
“Waarheen nu?” vroeg de ondercommandant, onder het wapen van nazi
generaal Osker Dirlewanger. “Naar Miami. We zullen het van de kaart
beschieten van ver in diep water.” De ondercommandant antwoordde:
“Inderdaad! En hoe kom ik boven water als er elke minuut dieptebommen
op onze romp tuimelen?” Diep ondergedompeld, ging de onderzeeër naar
het zuiden in de Straat van Florida, maar ze kon haar 46 oppervlaktejagers,
waaronder Amerikaanse, Britse, Canadese en Franse schepen uit Martinique, niet verliezen.
Vijftig uur later werd de reusachtige Duitse onderzeeër nog steeds opgespoord in een kanaal dat zich snel vernauwde. Uit angst om gevangen
te worden, probeerde de commandant zich om te keren. Dieptebommen
hadden het water bevuild en visuele aanwijzingen waren niet te bepalen.
De terugkaatsingen tegen de romp waren continu. Plotseling stopte het
onderwaterschip, dat zich niet meer kon bewegen. Ze lag er enkele uren
bij. Buitenexplosies buiten stopten tijdelijk. Een onderzoek door duikers
toonde aan dat ze 200 voet lager lag en gewassen werd door turbulente
stromingen. Het lange, speciaal voor de verwoesting van de kuststeden
van Amerika aangebrachte geweer met lange sperwalsen zat vast in een
spleet onder het dak van een door haaien geteisterde koraalplank. De laatste
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woorden van de duikers waren: “De onderzeeër kan nooit bevrijd worden.”
In enkele ogenblikken verspreidde het woord zich door het schip.
De diepteladingen werden intermitterend. De vijand boven had de achtervolging verlaten. Maar de onderzeeër was onverplaatsbaar. De 500 Duitsers
begonnen na te denken over de hongerdood of zuurstofgebrek in een schip
dat hun graf was geworden.
De commandant maakte in de volgende drie dagen vijf reizen uit de onderzeeër. Elke keer als hij een nazi’s opsteeg, hem aan wal deponeerde en
terugkeerde met proviand of medicijnen voor zijn medewerkers. Maar de
begraven mannen begonnen te bezwijken. Sommige nazi’s schreeuwden
obsceniteiten uit, anderen hadden nachtmerries. Moorden werden gepleegd
om rantsoenen te stelen om te overleven. Op de vijfde reis van de commandant naar de onderzeeër werden sommige slachtoffers gereduceerd tot
kruipende slachtoffers. Water en rantsoenen waren bijna op.
Na een conferentie werd besloten dat om levens te redden de commandant
en één topnazi zich moesten overgeven aan de Amerikaanse autoriteiten
om levens te redden. Naarmate de strategiebesprekingen verder gingen,
gleed nazi-majoor Schaemmel weg en ontlastte de bewaker in de controlekamer van de commandant. Toen de eerste bewaker vertrok, legde
Schaemmel een kanon op het hoofd van commandant Meyers en knikte
krachtig: “U bent mijn gijzelaar. Gehoorzaam elk woord of ik vermoord
je! Verplaats op een normale manier naar het onderste ontsnappingsluik!
Jij en ik gaan weg - alleen!” Dus luitenant-commandant Hans Meyers en
nazi-majoor Hauptman Schaemmel lieten het graf achter op de kleine twee
mans ontsnappingsduikboot. Ze zouden nooit meer terugkomen. Binnen
tien uur waren de twee met hun onderzeeër bij Elliot Key aangespoeld,
overgeleverd aan een Amerikaanse marine-eenheid, onder bewaking naar
Key West getransporteerd en waren ze aan boord van een vliegtuig naar
Washington gegaan. Maar voor de ondercommandant raakte de tijd op. Een
van de vijf ontsnapte nazi’s die hij een paar dagen eerder had uitgeschakeld,
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had bij zijn afscheiding bedreigd: “Je hebt ons bewust in deze val gelokt.
Als ik bij een kortegolfradio kom, zal ik onze mensen in het buitenland
het signaal geven dat ze je vrouw en dochter moeten vermoorden. Het zijn
nog steeds mijn gijzelaars.”
De eerste ochtend na hun vertrek uit de Duitse onderzeeër, op 29 april 1945,
waren de twee Duitsers in het Witte Huis onder bewaking, geflankeerd door
marine-inlichtingenofficieren.
Voor hen zat de president van de Verenigde Staten, Harry S. Truman, die
sinds 13 april 1945 in functie is.
De ondercommandant sprak. Zijn droevige blauwe ogen vertelden over
de menselijke lading die aan boord was achtergebleven en die zou sterven
als de Amerikanen (die ze hadden moeten doden) hen niet zouden redden.
Tijdens het verhoor legde de commandant zijn hachelijke situatie uit: hij
had ongeveer 500 man met ‘voorraden uitgeput; hij had geen passagierslijst.
Hij legde uit dat de eerste onderlading in Alexandrië was gestoten. Maar
hoe dan ook, de ondercommandant vroeg om alle levens te redden. Terwijl
president Truman beraadslaagde, vroeg de nazi-majoor Schaemmel om te
spreken zonder de aanwezigheid van de ondercommandant, die vervolgens
de kamer uit werd geleid.
Voor de marine-inlichtingendiensten (waarvan de namen om veiligheidsredenen worden achtergehouden) en president Truman, begon de gevangene
te spreken. Plotseling klonk zijn dictie onmiskenbaar Amerikaans. Terwijl
hij verder ging, viel Truman’s kaak in ongeloof. Dit zijn de woorden die
hij hoorde:
“Ik ben niet majoor Hauptman Schaemmel, een Gestapo-agent... Mijn
officiële rang en naam is Kolonel Walter Schellenberg en mijn geheime
nummer is 78. Generaal William Donovan, hoofd van de OSS, zal dit ve-
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rifiëren. Laat een officier contact opnemen.” Toen de verbaasde president
en het inlichtingenpersoneel toekeek, groette de nazi-imitator de president
en trok een lijst met bijna 500 echte namen van het Duitse nazi-personeel
uit de getroffen onderzeeër uit zijn mouw.
“Ik smeek u, mijnheer de president, dit zijn de echte namen van die beesten
in die door God verlaten onderzeeër. De ondercommandant is niet op de
hoogte van de vreselijke vervanging van personeel in Alexandrië. Onder
rechtstreeks bevel van Hitler was ik verantwoordelijk voor het verzamelen
van deze beruchte mannen en het plaatsen van hen op die onderzeeër”.
“Wanneer bent u geïnfiltreerd in de nazi’s?’ vroeg de president. Kolonel
Schellenberg antwoordde: “In 1942 werd ik in Zwitserland gedropt”.
President Truman liep rond op het bureau voor de OSS-agent. “Alleen
God had uw wezen vandaag met deze informatie voor mij kunnen regelen.
Welkom thuis en laat me de hand schudden met een dappere man.” Toen
las de president de gedeeltelijke lijst van die nazi’s op de onderzeeër en
overhandigde deze aan een van de inlichtingenofficieren. Enkele van de
namen en bijzonderheden zijn als volgt:
Nr. 1. FRANZ NOVAK: Adolph Eichmann’s Transportation Officer. Het
was zijn taak om te zorgen voor het vervoer van die ongewenste Joden
vanaf de plaats van arrestatie naar de plaats van executie en verwijdering.
Nr. 2. THEODOR DANNECKER: Verantwoordelijk voor de deportatie
van Joden uit Frankrijk, België en Italië naar de toenmalige plaatsen van
executie.
Nr. 3. HEINZ ROETHKE: Eichmann’s afgevaardigde die belast is met het
verwijderen van ongewenste Joden in Parijs. Hij leidde de anderen die de
Parijse Joden arresteerden en deporteerden. Hij zou alle bekende Joden in
Parijs volledig hebben geëlimineerd.
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Nr. 4. DS. ERNST WETZEL: Hij had een gaskamer in Polen. De officiële
naam was Eliminatiekamp voor Ongewensteensten.
Nr. 5. WILHELM ZOEPF: Verantwoordelijk voor het sturen van Nederlandse Joden naar de gaskamer en had de volledige leiding over deze
operatie in het hele land. Boasted dat hij een bekende Nederlandse jood
niet in leven heeft gelaten; hij was grondig in zijn operaties. Van hem is
bekend dat hij alleen al uit Nederland meer dan een half miljoen Joden
heeft laten uitroeien.
Nr.6. HERMAN KRUMEY: Verantwoordelijk voor de Joodse vernietiging
in Hongarije. Bekend is dat meer dan vierhonderdduizend Joden de dood
hebben gevonden. Volledig belast met de exploitatie van de gaskamers in
Hongarije.
Nr.7. OTTO HUESCHE: Heeft 100.000 Joden in gaskamers geëxecuteerd.
Schept op over het aantal Joden dat hij heeft geëxecuteerd.
Nr.8. MAJOR GENERAL OSKER DIRLEWANGER: Voor de oorlog,
een veroordeelde crimineel die seksuele misdrijven pleegde tegen jonge
jongens, die hiervoor vijf jaar in een Beierse gevangenis doorbracht. Verantwoordelijk voor de zwaarste S.S. mannen die op hun beurt de vernietigingskampen voor ongewenste Joden onder hun hoede hadden.
Nr.9. LUIPAARDGLEEVI: Hoofd van de Gestapo in Warschau. Na de
oorlog duikt hij op in Egypte, krijgt een Egyptische naam en is in dienst
van Nasser. Een van de ontsnapten uit de onderzeeër.
Nr. 10. LOUIS HEIDEN: Vertaalde Hitlers ‘Mein Kampf’ in andere talen
en diende de Fuehrer in andere functies.
Nr. 11. HANS APPLER: 100.000 Joden gedood in de gaskamers. Ontsnapt
uit de Sub, werd gedeporteerd door de Verenigde Staten en in plaats van
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het risico te lopen te worden berecht als oorlogsmisdadiger, ging hij naar
Egypte en is hoe men denkt dat hij in de Egyptische diplomatieke dienst zit.
Nr. 12. WILLIAM BOECKELER: Vermoordde meer dan 100.000 Joden
in de concentratiekampen.
Nr. 13. KARL HOLTER: Een voormalige Gestapo Officier die verantwoordelijk was voor de arrestatie en deportatie van honderdduizenden Joden.
Nr. 14. ALBERT THIELMANN: Een gepensioneerde schoolleraar die zich
bij de partij aansloot nadat Hitler aan de macht kwam en verantwoordelijk
was voor de vergassing van meer dan 100.000 Joden.
Nr. 15. BRIG. ALGEMENE WAARSCHUWING BLANKENBERG: Verantwoordelijk voor de moord op meer dan 100.000 Joden in de gaskamers.
Nr. 16. HANS BOTHMANN: Had de leiding over het ehmination team
in Polen en alle gaskamers daar. Onder zijn jurisdictie stierven meer dan
een half miljoen Joden.
Nr. 17. LT. ALGEMENE FREDERIJKE KATZMANN: Alleen al in Polen
zijn 434.329 Joden vermoord.
Nr. 18. JAN DURCANSKY: Verantwoordelijk voor alle Joodse vernietigingskampen in Oostenrijk en Noord-Italië.
Nr. 19. DS. F. W. SIEBERT: Uitvinder en producent van de zes puntige
metalen ster die de nazi’s van de Joden verlangden om te dragen. Allen
die deze droegen waren op elk moment aansprakelijk voor inbeslagname
en verzending naar een vernietigingskamp.
Nr. 20. DR. KARL STAENGE: Verantwoordelijk voor de vernietigings-
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kampen in Joegoslavië. Nam een oude steenbakkerij in Belegrade over en
roosterde Joden levend in de ovens.
Nr. 21. FRANZ RADEMACHER: 15.000 Joegoslavische Joden uitgeroeid.
Op de lijst van gevaarlijke mannen.
Nr. 22. DR. HANS EISELE: Meer dan een half miljoen Joden in Oekraïne
uitgeroeid door ze in kuilen te laten gooien, er benzine overheen te spuiten
en ze in brand te steken. Nadat de branden waren uitgeblust, werden de
half geroosterde lichamen gebruikt om de varkens te voeden.
Nr. 23. LT. ALGEMENE HEINZ KAMMLER: Een expert op het gebied
van gaskamerbouw, die voor de oorlog ingenieur was in de betonbouw.
Geperfectioneerd de gaskamers voor een vier minuten durende moord.
Later verantwoordelijk voor de installaties van de ronde vleugels.
Nr. 24. DR. MAX MERTEN: Verantwoordelijk voor de Joodse vernietiging
in Griekenland en onder zijn leiding werden meer dan 60.000 Griekse
Joden gedood.
Nr. 25. MATTIAS RAFFELBERG: Heeft meer dan een half miljoen Joden
vermoord in Rusland en Polen.
Nr. 26. MAJ. OTTO SKORZENY: De meest gezochte man in Europa. De
zwaarste man in leven genoemd. Een Hitler-favoriet die Mussolini redde.
Ontsnapt uit de onderzeeër.
Nr. 27. DR. RUDOLPH MJEDNER: De Gestapo Chief in Denemarken,
belast met de eliminatie van Deense Joden. Meer dan 100.000 mensen
zijn geëxecuteerd.
Nr. 28. DR. PAUL WALTER: Concentratiekampcommandant in Polen.
Was verantwoordelijk voor meer dan honderdduizend Joodse doden door
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uitroeiing en experimenten. Amputaties zonder verdoving uitgevoerd. Zijn
favoriete uitdrukking bij het vastleggen van een dood: “Nou en of! Een
andere Jood uit de weg!” De auteurs lezen Walter’s laatste pagina uit zijn
dagboek van een dagboek van met Joods bloed geschreven werk.
Nr. 29. DS. WJLHELM WJTTELER: Verantwoordelijk voor de gaskamers
in Letland, en verzamelde Joden voor deportatie.
Nr. 30. KURT HEINBURG: Was verantwoordelijk voor alle Joodse uitroeiing in Servië.
Nr. 31. HANS HOEFLE: Verantwoordelijk voor de moord op meer dan
100.000 Joden in Polen.
Nr. 32. WALTER CASPAR TOEBBENS: Een Nederlandse nazi die miljoenen dollars verdiende door joden gratis in zijn fabrieken te laten werken.
Degenen die ziek of arbeidsongeschikt werden, werden ter plaatse gedood.
Nr. 33. ANDRIJA ARTUKOVIC: Onder zijn kundige bestuur werd meer
dan 80% van de Joden in Joegoslavië uitgeroeid. De Joodse bevolking van
Zagreb was 12.315 voor de oorlog en 1.647 na de oorlog. Vanuit Mostar
bracht een trein zes autoladingen Joodse moeders en kinderen naar het
station van Sumaci. Daar werden ze gedwongen om hoge bergen in te
lopen waar ze van steile kliffen werden gegooid. In Korencia werden de
Joden in bundels vastgebonden en in kuilen gerold, bedekt met benzine en
vervolgens levend verbrand.
Nr. 34. HEINRICH “Gestapo” MUELLER: Een politieagent die opstond
om Beiers hoofd van de politie te worden. Later stond hij op als luitenantgeneraal bij de S.S. (Veiligheidspolitie). Organiseerde de Gestapo naar het
model van de Russische M.V.D. Zijn organisatie vermoordde de meeste
Joden in Europa.
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Toen de president de lijst doorlas, werd zijn gezicht bleek. Hij gooide
beschimpingen door de kamer: “Sterf, boze klootzakken, en laat u levend
begraven in uw eigen graf van de verdoemden! Ik hoop dat jullie misdaden
jullie door de hel achtervolgen!” Toen liet hij zijn stem zakken tot een afgeknotte toon van het commando en richtte hij zich tot een marineofficier.
“Er zal geen poging worden gedaan om die helse onderzeeër te redden. De
dood van die fatsoenlijke jonge bemanningsleden kan me in de eeuwigheid
worden aangerekend. God vergeef me voor hun bestwil”.
De luitenant-commandant werd terug in de kamer gebracht en de president
bedankte hem voor zijn eerlijkheid. “We moeten u vasthouden, meneer,” zei
president Truman, “maar kan ik iets doen voor uw troost?” Bij dat aanbod
van hulp heeft de commandant van de U-boot het dilemma van zijn vrouw
en dochter, die in een grot in Beieren worden vastgehouden, eruit gegooid.
Kolonel Schellenberg was het daarmee eens. Kapitein Meyers smeekte
om hulp. Hij vertelde over de dreigementen van de vertrekkende Duitse
ontsnapte familie om zijn familie te doden.
Truman handelde onmiddellijk. “Verzamel de Duitse nazi’s die uit de
onderzeeër ontsnapt zijn! Terwijl hij spreekt wordt het telefoontje van
generaal William Donovan, hoofd van de OSS, doorverbonden met de
president. Hij identificeerde de Amerikaanse agent, waarna de president
een parachutereddingsteam opdracht gaf om in Duitsland te landen in een
poging om de vrouw en de jonge dochter van de commandant te redden
die als gijzelaars werden vastgehouden. Twee nachten later, met de sanctie
van premier Churchill, landde een Amerikaans-Brits team in een bergachtig
gebied in Beieren.
Terwijl de Duitser wachtte in een Washingtonse officiersclub, kwam een
boodschapper naar zijn kamer en vroeg om met het Duits in zijn eigen taal
te spreken. De inlichtingenofficier begon: “Ik heb een boodschap voor u
van de president van de Verenigde Staten: Uw vrouw en dochter werden
gisteravond gered en zijn veilig in Zwitserland. Er vielen verschillende
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Duitse slachtoffers onder de bewakers van uw familie - maar al onze mannen kwamen veilig terug. We moeten u interneren, maar we hopen dat u
op een dag weer verenigd zult zijn.” De commandant van de U-boot is
ingestort en heeft gehuild.
Ondertussen zou het geschreeuw van de verdoemden in de aan het strand
gelegen onderzeeër nog een paar dagen opstaan voordat ze in hun onderwatergraf bij Florida verstikt zouden raken.
Amerikaanse marineregisters, vastgelegde Duitse gegevens, interviews
met de super-subcommandant en OSS-bestanden werden gebruikt bij de
voorbereiding van deze episode. Na 2,5 jaar in de gevangenis werd de
commandant in 1947 bij de Neurenbergse rechtszaken over oorlogsmisdaden vrijgesproken van elke opzettelijke fout tijdens zijn verblijf op de
onderzeeër van de verdoemden. In 1953 emigreerde hij met zijn familie
naar Amerika.
Kolonel Walter Schellenberg werd gepromoveerd tot brigadegeneraal en
kreeg de Congressional Medal of Honor, de hoogste onderscheiding voor
moed van de Verenigde Staten. Groot-Brittannië kende hem de hoogste
onderscheiding voor moed toe, het Victoria Cross. De Franse ambassadeur
in de Verenigde Staten heeft hem het erelegioen van de eer toegekend.
Koning George VI vroeg Schellenberg of hij een Ridderschap wilde aanvaarden, maar de Amerikaan weigerde genadig. Na de oorlog vestigde hij
zich anoniem in een Amerikaanse stad met de blijvende wens dat hij nooit
meer ten strijde zou trekken.
Veel andere details over de spionageactie van de OSS en de onderwaterreis
van de “onderzeeër van de verdoemden” zijn om redenen van beknoptheid
achterwege gelaten.
Bij Het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden de geallieerden genoeg
informatie om deel I van het Duitse evacuatieplan te begrijpen, dat in
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feite de verwijdering van de elite van hun legers en technici uit Europa
was. Zoals eerder vermeld, waren in december 1944 vijandelijke treinbewegingen die in de haven van Aymonte, Spanje, eindigden, geobserveerd
en geverifieerd. En in het noorden werd het bewijs van de super-subroute
zorgvuldig onderzocht. Alle geallieerde twijfels dat de Duitsers niet waren
teruggekeerd naar de Atlantische Oceaan in onderzeese vaartuigen werden
na het zinken van de Britse kruisers terzijde geschoven.
De logica van de onthullingen van de inlichtingendiensten was er categorisch op gericht een antwoord te vinden op deze vraag: Waarheen verdwijnen de Duitsers op hun zorgvuldig geplande vluchtroute? Het was op
dit moment in het geallieerde inlichtingendilemma dat de OSS-analyse uit
New York vertelde over de groeiende aanwezigheid van Duitsers in Midden
en Zuid-Amerika. En van Brazilië tot Argentinië begonnen onbevestigde
berichten uit het zuidelijk halfrond te druppelen van ongeïdentificeerde
vliegende objecten die in de lucht en op de grond werden gezien. Het was
te vroeg in 1944-45 om zeker te zijn van de Duitse bedoelingen, maar
generaal Eisenhower en generaal Donovan worden geciteerd als de vraag
of de officiële overgave van Duitse legers in Europa slechts een gebaar
is - en dat de vele Duitsers die ontsnapt zijn, op een andere dag en op een
andere plaats opnieuw zouden vechten.
Na de feitelijke Duitse capitulatie waren er nog veel vragen onbeantwoord,
zoals de verblijfplaats van talrijke bekende Duitse politieke, wetenschappelijke en dienstverlenende medewerkers. Te veel van hen waren vermist
om verloren te gaan in de strijd, ontheemd of opgesloten in krijgsgevangenkampen - tenzij ze naar Rusland waren overgebracht. Bij het zoeken naar
de vermisten werd ook opgemerkt dat veel Duitse afhankelijke personen
en familieleden geen verdriet hebben getoond.
“Ergens”, zei generaal Eisenhower, “Ik heb het gevoel dat een ander Duitsland een bommelding is en ik zou liever hebben dat wij de vertrouwelingen
van deze Duitsers waren dan de Russen”.
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Een andere belangrijke opmerking van de Duitse admiraal Doenitz in 1943
wees vrijwel zeker op een massale Duitse emigratie. Doenitz verklaarde:
“De Duitse onderwatervloot is er trots op dat zij een aards paradijs heeft
gemaakt, een onneembare vesting voor de Fuehrer ergens in de wereld. De
zinsnede “in de wereld” zou later profetisch blijken te zijn.
De auteurs hebben vele belangrijke getuigen geïnterviewd, waaronder
verschillende voormalige nazi’s, de Duitse ambassade in Washington en
hoge inlichtingenbronnen in Amerika, en allen waren het erover eens dat
de Duitse staatshoofd, Adolph Hitler, Duitsland in leven liet. Het enige
verschil in het vertellen van de geplande ontsnapping was het tijdstip van
vertrek, de route en de methode.
Op 15 december 1944 belegde generaal Eisenhower een zeer geheime bijeenkomst van de High Command in Londen, Engeland. Aanwezig waren
de geallieerde stafchefs, waaronder die van het vrije Frankrijk, Denemarken, Nederland, België, België, Noorwegen, enz. Het doel van generaal
Eisenhower was tweeledig: hij droeg de briefing over aan generaal William Donovan en zijn assistent, die werden gevraagd om op te nemen en
aantekeningen te maken. De assistent was dezelfde die naar Spanje werd
gestuurd ter observatie van de Duitse troepen die in Sevilla aankwamen.
Generaal Donovan begint: “Heren, onze agenten volgen al enkele weken
de geheime bewegingen van de Duitsers door Frankrijk naar Spanje. Onze
eerste mening was dat de vijand een verrassingsaanval op de kust van
Noord-Afrika aan het plannen was. We hebben de verdeling van de troepen
omgeleid en ze gereed gehouden voor deze verwachte aanval - maar zoals
u allen weet, is deze nooit gekomen.
“Nu zijn we er zeker van dat deze duizenden Duitse troepen de Spaanse
havens hebben gebruikt om te verdwijnen op een manier die ons nog steeds
onzeker is.
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De generaal pauzeerde, keek om zich heen en keek naar de geallieerde
groep van geallieerde chefs van Staf, en ging vervolgens langzaam verder.
“Misschien was één van die Duitsers die via Spanje verdween de Duitse
leider, Adolph Hitler”. De kamer werd verstomd en de assistent van de
generaal keek op naar een zee van verbaasde gezichten. Toen stonden
meerdere personen tegelijk op om vragen te stellen. De generaal verklaarde
dat hij slechts een half dozijn vragen zou beantwoorden en degenen die
niet tevreden waren, konden na de vergadering persoonlijk een kort gehoor
bij hem krijgen.
De eerste ondervraagde vroeg: “Wie heeft de leiding in Duitsland” Antwoord: “Groot Admiraal Karl Doenitz zou de leider zijn, maar Generaal
Von Runstedt lijkt degene te zijn die de echte militaire beslissingen neemt.
Een andere bewering werd gedaan dat Hitler de laatste tijd was gezien;
zou het verhaal van zijn vertrek dan ook niet waarschijnlijk een geval van
Duitse misleiding zijn?
Donovan’s antwoord was cryptisch. “Een dubbelganger is in de plaats
van Hitler. Onze Berlijnse agenten zeggen dat, en de Britse en Russische
regeringen zijn het erover eens, dat een bedrieger, geïnstrueerd door Goebbels, Bormann en Ley, in de plaats van Hitler’s regels heeft. De man is
niet gek geworden door Hitler. Hij is een dubbelganger onder de controle
van anderen”.
Donovan besloot de bijeenkomst door te zeggen dat hij geloofde dat de
verdwijning van Adolph Hitler direct verband hield met de verspreiding van
hele Duitse legers. Hij vertelde zijn kabinet dat wanneer de Duitse legers
werden ontdekt, de echte Hitler ook zou worden gevonden. De OSS-chef
zei dat hij overtuigd was van Hitlers persoonlijke en familie-exodus. Onze
volgende taak is het spoor van de Duitse leider en zijn troepen in ZuidAmerika op te pikken.
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Na de geallieerde briefing vloog generaal Donovan terug naar Washington.
Bij aankomst belegde hij onmiddellijk een speciale bijeenkomst van de
OSS Caribische Inlichtingendienst en zijn Braziliaanse Bureau. Donovan’s eerdere voorgevoelens werpen hun vruchten af. In New York, het
zenuwcentrum van de Amerikaanse inlichtingendienst op het westelijk
halfrond, hielden de gecodeerde verslagen van Duitse aankomsten in heel
Zuid-Amerika de kabelverbindingen bezig.
Vandaag geeft een vertrouwelijk rapport van de CIA toe: “Het lichaam dat
in de bunker werd gevonden was niet dat van Hitler, want onder andere
kwamen noch de vingerafdrukken, noch het tandwerk overeen met dat
van Hitler. Tot 1974 was de echte Adolph Hitler, noch een lijk waarvan
bewezen was dat het van hem was, ooit gelokaliseerd”. De woorden “tot
1974” zijn veelzeggend, en zullen later worden uitgelegd.
Het verhaal van Hitlers heroïsche last minute vlucht uit het belegerde Berlijn
in mei 1945 was een slim uitgekiende Duitse list, in de opinie van rechteradvocaat-generaal John P. Davis van de Neurenberger oorlogsmisdaden.
Hoewel Christina Eddererer zei dat het de echte Hitler was die ze naar
Noorwegen vloog, blijkt uit de verslagen van de Neurenberger processen
dat Christina Eddererer een moedige vrouw was, maar een onbevredigende
getuige, die onder ede gevangen werd gezet wegens meineed. Toen de auteurs Eddererer in 1975 ondervroegen waren ze er niet van overtuigd dat
het verhaal dat ze vertelde over haar versie van de Hitler-vlucht geldig was.
Terugkijkend moet de lezer zich herinneren dat Hitlers masterplan was om
de JJ van de Tweede Wereldoorlog te winnen. Toen dit masterplan werd
gedwarsboomd, was het alternatieve plan om hun nationale inspanningen
te verplaatsen naar een ander land, vrij van vijandelijke inmenging. De
uitvoering van Fase I in het alternatieve plan werd serieus gestart in 1943
en toen het plan in 1954 klaar was, werden drie miljoen Duitsers en andere
middelen met succes geëvacueerd.
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Ongeacht de lage waardering die sommige Duitse generaals voor Hitler
hadden, werd hij door de Duitse massa’s vereerd en aanbeden. Zijn held
en leiderschapsimago werd nooit ernstig in twijfel getrokken. Zijn vermogen om alle vaderlandslievende emoties van de Duitse samenleving
op te wekken werd nooit in twijfel getrokken. Hitler was echter ook een
idealistische gelovige in een nieuwe utopie voor Duitsland, en volgens zijn
naaste medewerkers was de ijver om een nieuw Duitsland te ontwikkelen
zo’n inherent onderdeel van zijn make-up dat het nooit minder werd - zelfs
wanneer Duitsland een militaire nederlaag duidelijk was.
Daarom was Hitler de sleutel tot de Duitse evacuatie, en dit feit zal later
zonder enige twijfel waar blijken te zijn. Naast Hitlers prominente rol in
de evacuatie is een andere, meer menselijke kant van zijn leven misschien
wel net zo belangrijk.
Hitler en Eva Braun waren legaal getrouwd op 29 april 1945, maar hun
eerste bommenzoon Adolph Hitler jr, was een bom in 1940, vijf jaar voor
hun huwelijk. Hitler zou de vader zijn.
In oktober 1944 besloot een selecte Duitse groep, werkend volgens een
schema dat op 10 augustus in Saltzberg was opgesteld, om de operatie “Get
Lost Lost” uit te voeren. Hitler zou de katalysator zijn.
Alle kunstschatten, wetenschappelijke ontwikkelingen en schatkistmassa
die Duitsland in zijn bezit had, zouden voor het eerst worden verborgen
of verwijderd. De Fuhrer zou echter als eerste veilig worden verwijderd.
Tijdens Hitlers protesten werd hem gevraagd om onmiddellijk zijn persoonlijke bezittingen in te pakken en Duitsland te verlaten voor het nieuwe
land. Een dubbelganger stond klaar om de rol van de Fuehrer over te nemen
en hij zou onder de voogdij en toezicht van Bormann, Goebbels en Ley
blijven staan.
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De Fuehrer’s partij verliet Berlijn per autocolonne, reizend in de nacht en
overdag veilig om geallieerde vliegtuigen te ontwijken. Het feest bestond
uit Hitler en zijn vrouw Eva, hun vier jaar oude zoon Adolph jr, en een
twaalf jaar oude geadopteerde weesjongen, David.
Via de Franse breedspoorwegen, die nog steeds ‘s nachts rijden, bereikten
Hitler en zijn gezelschap Spanje. Ze werden overgebracht naar smalle
Spaanse spoorwagons, die uiteindelijk het kasteel van La-Aljaferia in Zaragoza bereikten. Daar ontmoette Hitler zijn Spaanse vertrouweling die als
adviseur en begeleider zou optreden. (Het is van deze zeer gerespecteerde
Spanjaard dat de auteurs, terwijl ze in Spanje onderzoek deden, hebben
geverifieerd hoe Hitler Europa verliet).
Hitler werd gekleed in een Spaans zakenpak, zijn snor werd verwijderd en
zijn kapsel veranderde. Zijn vrouw, Eva, werd ingericht als middenklasse
Spaanse vrouw, en de jongen David werd een Spaanse jeugd.
De Spaanse bijles compleet, om 3:00 uur in de ochtend van 5 november
1944, verliet Hitler met zijn Spaanse vertrouwenspersoon als chauffeur het
kasteel per auto. Door Valencia en verder naar Sevilla reisden ze, rustend
de eerste nacht in het Colon Hotel. De volgende dag werd de reis hervat
naar Hulvia en uiteindelijk naar Aymonte waar de kamers in een ander hotel
werden voorzien. De volgende nacht, 7 november, na afscheid te hebben
genomen van zijn Spaanse gids en vriend, werden Hitler en zijn familie aan
boord van een super onderzeeër gebracht, samen met 500 andere Duitsers.
Tijdens Hitlers verblijf in Aymonte en gedurende drie dagen daarna had
Generalissimo Franco het gebied onder de staat van beleg geplaatst. (De
geallieerde inlichtingendienst leerde het geheim van Hitlers vertrek pas
lang na de Eerste Wereldoorlog kennen) Toen de superonderzeeër onder het
water gleed, ging ze naar het zuidwesten. Voor de volgende 18 dagen, in
een 8 x 10 hut, deelden Hitler en zijn familie de woon- en slaapvertrekken.
Twee met leer beklede stoelen, vier bedden en een radio voor de Fuehrer
en zijn familie waren de accessoires.” Aan boord van de onderzeeër wa299

ren twee artsen aanwezig voor de 500 passagiers, de bemanning van de
onderzeeër en Hitler en zijn familie.
De geallieerden wisten dat Hitler gevlucht was. De Neurenberger Oorlogsprocessen hadden een onuitgesproken klimaat van officiële bezorgdheid
gecreëerd dat hij incognito naar Duitsland zou terugkeren om een symbool
te worden voor de Duitse renaissance.
In 1945 besloot Amerika achter Hitler aan te gaan. Maar de geheimen die ze
in Zuid-Amerika en Antarctica ontdekten waren zo fantastisch, zo ongelooflijk, dat het vertellen van de details aan de wereld net zo moeilijk was als
het verklaren van het feit dat mannen van Mars al op aarde geland waren.
Terug in New York, hebben meer OSS rapporten verteld over extra Duitse
aankomsten in Zuid-Amerika. De Duitsers overstroomden Belem en andere
rivierhavens, evenals de luchtstroken in de Braziliaanse Amazonevallei,
Leticia in Colombia en Georgetown, Brits-Guyana.
De Duitsers leken altijd op doorreis te zijn. Op dat moment ging generaal
Donovan persoonlijk naar Brazilië om de operaties te leiden. Amerikaanse
agenten deden zich voor als kopers van rubber, edele metalen en hout langs
de Amazone en de Orinoco Rivieren. Ze leerden iets verbazingwekkends.
Duitsers verschenen vanuit verborgen ensceneringskampen 3.000 mijl verderop in de Amazone achter Obidas en zelfs Manaus. Vanaf hier werden ze
getraceerd richting zuiden naar de bovenloop van de Amazone, waar hun
spoor vaak de nog bevaarbare Maran River, een zijrivier van de Amazone,
omhoog leidde, maar koud werd in de buurt van Iquitos, Ecuador. Zoals
een OSS-agent in een rapport van Iquitos zei: “De Duitsers komen hier
met duizenden mensen in lokale kleding aan - maar ze gaan nooit weg. Ze
worden letterlijk opgeslokt door de aarde”.
Noch de lokale Brazilianen, noch de Indianen - als ze het wisten konden
ze de verdwijningsdaad van de “Mof” verklaren. Terwijl ze in Manaus en
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Rio de Janeiro waren, zagen ze ook Duitsers in burgerkleding per vliegtuig
vertrekken naar Buenos Aires en Montevideo, waar ze opnieuw in privé- en
gecharterde vliegtuigen naar het binnenland van Argentinië werden waargenomen. Een agent rapporteerde in februari 1945, “dat deze VIP’s in hun
hauteur en arrogantie als een nieuw gevormde Duitse Generale Staf waren”.
Maar de Eerste Wereldoorlog zou eindigen, de geallieerde troepen zouden
demobiliseren en nog eens twee jaar zouden voorbijgaan voordat precies
datgene wat er met Adolf Hitler en een kern van honderdduizenden geselecteerde Duitsers die uit het vaderland verdwenen was, zeker was gebeurd.
Opmerkingen over bronnen
Twee van de vier agenten die Duitsland infiltreerden en met de troepentreinen naar Spanje reden, zijn nog in leven en wonen in de VS; Allen Dulles
en de katholieke priester zijn dood. De levenden zijn dappere helden, wier
namen om veiligheidsredenen nog steeds van kracht zijn, beschermd moeten
worden en zelfs hun ware identiteit en verblijfplaats niet onthuld kunnen
worden. De OSS-archieven in het Nationaal Archief bevatten veel van de
dapperheid van deze Amerikaanse (en ook Britse) agenten die pas vijftig
jaar na deze gebeurtenissen of na de dood van de overgebleven agenten aan
het publiek ter beschikking zullen worden gesteld. Een hoge regeringsfunctionaris, zonder wiens hulp dit boek in zijn beginfase zou zijn mislukt, heeft
deze gegevens beschikbaar gesteld. Ook werden microfilmmappen van de
in het Archief vastgelegde Duitse archieven voorgelezen om het verhaal
van het zinken van de twee Britse kruisers te onthullen. Hetzelfde verhaal
werd onderzocht in het British Admiralty Office in Londen. Een brief van
het Nationaal Archief in Washington, ondertekend door John S. Taylor,
stelde de onderzoeker voor aan Sir John Cole, de bewaker van de gevangen Duitse platen in de Britse Admiraliteit. (Britse en Amerikaans-Duitse
archiefstukken worden nu op microfilm naar Duitsland teruggestuurd.) Het
officiële Duitse Archief in Bonne, diep onder de grond verborgen, liet de
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onderzoeker ook toe om informatie over de super-subs en andere zaken te
verifiëren. Tot slot werd de onderbouwer geïnterviewd.
De gegevens die van het kantoor in Londen van de OSS-activiteiten in het
JJ van de Tweede Wereldoorlog werden overgedragen naar het OSS-kantoor
van de gezamenlijke stafchefs onder wijlen generaal Dwight Eisenhower
en OSS-chef generaal W. Donovan (overleden), werden bestudeerd in
Washington en het Public Records Office in Londen, dat in handen was
van Hare Majesteits Geheime Dienst, onder Army Intelligence.
De episode van de reusachtige Duitse super-superonderzeeër werd voor
het eerst ontdekt in de veroverde Duitse archieven van het Amerikaanse
Nationaal Archief en in de Library of Congress, waar de super-subplannen
werden gezien (maar geen kopieën konden worden verkregen). Het grootste
deel van de informatie over de super-subwoofer was afkomstig van het
Britse Admiralty Office in Londen. De archieven in Bonn werden ook
gecontroleerd op verificatie. Zowel de Duitse kapitein van de onderzeeër
(wiens naam fictief is), als de voormalige OSS-agent Schellenberg werden
door de auteurs gelokaliseerd. Geen van beide mensen wist dat de ander
nog leefde. Er werden nog vele andere episodes onthuld die vanwege de tijd
van dit hoofdstuk moeten worden uitgesloten. Namen van de massa-joodse
vernietigers in Duitse concentratiekampen en elders, komen uit originele
notitieboeken, dagboeken en verslagen van de Duitsers die aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog bij de Duitsers waren opgetekend, waaronder
de in menselijk bloed gesigneerde, in het Nationaal Archief bewaarde naam
van de massavernietigers. Dr. Wolff, hoofd van de in het Nationaal Archief
vastgelegde Duitse archieven, was zeer behulpzaam voor de onderzoeker.
Materiaal over de ontsnapping van de Hitler werd beschikbaar gesteld toen
Generalissimo Franco van Spanje opdracht gaf om de Spaanse militaire
dossiers in Madrid en Simcas, Spanje, te openen en koning Juan Carlos
later op een persoonlijke manier hielp om aanvullende ondersteunende
informatie te verkrijgen. Zonder de Amerikaanse CIA zou het beeldverhaal
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van de Duitse exodus nooit zijn geverifieerd, omdat de auteur de agent had
ontmoet die de foto’s van de inlichtingendienst had genomen.

8-13 Verdwijnende Duitsers ontdekken het mysterie van de
Middeleeuwen
De internationale wedloop om een vloot van rondvleugelvliegtuigen in
de lucht te zetten ging onverminderd door de Duitsers die op een ander
halfrond een nieuw leven begonnen nadat ze hun voorouderlijk huis aan
het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden verlaten. Maar eigenlijk kon
hun ijzeren vastberadenheid worden toegeschreven aan een twist van het
lot die 400 jaar eerder was begonnen.
Om het belang te begrijpen van bepaalde historische bewijzen met betrekking tot de voortdurende Duitse inspanningen om een nieuw land op te
bouwen onder de bescherming van het rondvleugelvliegtuig, moet de lezer
kennismaken met het volgende ware avontuur. Het is een caleidoscoop van
Duitse vindingrijkheid die de 16e en 20e eeuw overbrugt.
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De verklaring ligt rond 500 krijgerskolonisten die Duitsland in de 16e
eeuw verlieten en vermoedelijk 4.000 mijl verderop in de Amazone zijn
omgekomen. Het bestaan van deze oude avonturiers werd vergeten. Geallieerde agenten op zoek naar de verloren volgelingen van Hitler in de late
jaren veertig van de vorige eeuw vonden onbewust afstammelingen van
de 16e eeuwse kolonisten wiens huidige aanwezigheid in dat halfrond de
uitkomst van de Eerste Wereldoorlog veranderde, een verbazingwekkende
openbaring die nog steeds verborgen werd gehouden voor pers en publiek.
Het avontuur in kwestie begon in 1572 toen een selecte en sterke groep
van ongeveer 500 Duitse kolonisten, voornamelijk afkomstig uit het Hertogdom Saksen-Coburg en met rekruten uit Beieren en Oost-Pruisen, door
Sebastian I, koning van Portugal, als soldaat-dienaren werden ingehuurd
om een garnizoen aan de oever van de Amazone te bemannen. De Duitse
soldaten mochten hun vrouwen meenemen, want na de bouw van het fort
en het uitvoeren van de garnizoensdienst, kregen ze landtoelagen in het
binnenland van wat nu Brazilië is. De families waren voornamelijk Lutherse
families die het slachtoffer waren van katholieke vervolging.
Deze avonturiers vertrokken vanuit Lissabon, Portugal, in drie licht bewapende, 130 voet lange oorlogsschepen met de naam Ureas. Hun eerste taak
was het bouwen van een Portugees fort op de bovenloop van het Amazonegebied in een gebied van wat nu de grens tussen Brazilië en Ecuador is.
Na de voltooiing van het fort moesten de Duitsers hetzelfde doen tegen de
Spanjaarden aan de andere kant van de rivier. Door territoriale verovering
had Paus Pius V een pauselijke stier uitgegeven die het binnenland van
Zuid-Amerika verdeelde tussen de Spanjaarden op de westelijke oever van
de Amazone en de Portugezen op de oostelijke oever.
De schepen werden aan het einde van de reis vernietigd toen de Portugese
bemanning en de Duitse huurlingen in een hinderlaag werden gelokt door
de woeste Indianen. Op een ordelijke manier verwijderden de Duitsers en
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de Portugezen vee, varkens, kippen, kippen en een paar paarden, evenals
waardevolle zaadkorrels voor fruit en groenten. De Europeanen vochten
tegen een vijand die hen tot de laatste man en vrouw probeerde te doden.
Het was een strijd van pijl en boog, dodelijke blaaspijlen en speren tegen
kruisboog en kogelvrije vesten. Maar het was een overlevingsstrijd voor de
Europeanen, die al snel de heimelijke Indiase tactieken van bosgevechten
toepasten, in tegenstelling tot de open Europese massale gevechtsformatie.
Uiteindelijk stuitten de blanke mannen op een grotingang in de zijkant
van een berg. In de strijd tegen een achterhoedegevecht werden de Duitse
overblijfselen gered, evenals hun vee en bezittingen. Omdat de Indianen
doodsbang waren voor de grotgeesten, verlieten zij de belegering en vertrokken. Het gat in de zijkant van de aarde werd een toevluchtsoord voor
die blanken. Periodiek konden de huurlingen gewapende vluchten maken
om verse producten en wild aan te schaffen. Ondertussen vonden de belegerde mensen in de holte voldoende vers water en door het aansteken
van vuur leerden ze zichzelf in stand te houden in een primitieve routine.
Met vindingrijkheid en vaardigheden zette de groep door, maar durfde
zich niet opnieuw te vestigen in de gevaarlijke wereld buiten. Alleen hun
fundamentele overlevingsinstincten weerhielden hen van totale wanhoop.
Na hun kwelling over hun dilemma’s verkenden verkennende partijen het
binnenste van de holte en meldden dat de vluchtgrot eigenlijk de ingang
was tot een diepe ondergrondse tunnel. Ze ontdekten ook dat er bewijzen
waren van menselijke bezetting voor hen, wat misschien verklaart waarom
de Indianen bang waren voor het binnenland. De blanke mannen gingen
naar de tunnels, niet wetende waar ze heen gingen, maar in de hoop dat
de routes uiteindelijk weer naar de oppervlakte zouden afdalen om zich
tussen de vriendelijke Indianen te kunnen vestigen.
Een gedocumenteerd verhaal van dit avontuur werd in dagboekvorm vastgelegd op het logboek van het schip dat de groep redde.
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De ontberingen werden drie generaties lang door de Duitse kolonisten
doorstaan, tot ze in 1647 “tevoorschijn kwamen”. De episode wordt hier
kort verteld omdat wat die 16e eeuwse Duitsers hebben bereikt het Duitse
Derde Rijk na de Eerste Wereldoorlog door kon gaan.
De leider van de oorspronkelijke overlevenden van de aanvallen van 1572
was de Duitser Von Luckner. Hij was het die ook de ontsnapping uit de
tunnel organiseerde en zonder het te weten de restanten van zijn partij in
groepen van 30 personen door de spleten leidde, diep in de aarde waar ze
enkele maanden later een enorme, zwak verlichte holte van ongeveer 75
vierkante mijl vonden. Het plafond was 300 voet hoog en de vloer bestond
uit grond met alle natuurlijke voedingsstoffen voor de groei van het gewas.
Hier vestigden de Duitsers hun eerste gemeenschap, vrij van agressie van
buitenaf. Geïsoleerd van de oppervlakte wereld van de headhunter indianen en een onvriendelijke jungle, bouwden ze een dorp dat in de loop der
jaren hun permanente thuis werd. Op hun reis naar beneden hadden de
Europeanen over het algemeen zoet water, soms ijskoud, dat van bovenaf
in druppels en beekjes kwam. De temperatuur bleef ongeveer de eerste
100 mijl hetzelfde als aan de oppervlakte, maar in latere jaren, naarmate
ze dieper doordrongen, zouden ze een toename van de warmte ervaren van
80 naar 100 graden. Het voortbestaan was een dagelijks probleem, maar
de ruwe elementen van de natuur aan het oppervlak zoals regen, kou, wind
en roofdieren waren totaal afwezig.
In die tijd waren deze kolonisten een verloren beschaving. Als groep zouden
ze nooit meer terugkeren naar de oppervlakte. Hopeloos, maar met een instinctieve drang om te overleven, gaven ze hun oude banden met Duitsland
op en namen ze een nieuwe identiteit aan. Maar het culturele, taalkundige
en religieuze erfgoed uit hun thuisland bleef sterk. Deze bezittingen zouden
ze zorgvuldig bewaren en registreren voor hun kinderen terwijl ze door de
tunnels dwaalden en zich aan hun veranderde levensstijl aanpasten.
Er wordt al eeuwenlang verteld dat er blanke mannen werden gezien op de
bovenloop van het Braziliaanse Amazonegebied. Deze verhalen die we ons
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nu realiseren zijn waar. Hun basis groeide gedeeltelijk toen de gejaagde
Duitsers voorzichtig weer aan de oppervlakte kwamen, waar ze handelsroutes ontwikkelden zoals de Franse “coeur de bois” in Noord-Amerika. De
Duitsers moesten noodzakelijkerwijs met de indianen ruilen en uiteindelijk
ook handel drijven met posten en forten die andere niet-Germaanse blanke
mannen vervolgens op de rivier hadden gebouwd. Maar de verdwaalde
Duitsers hielden hun schuilplaats geheim. Ten koste van alles zorgden zij
ervoor dat geen buitenstaanders de nieuwe gecamoufleerde tunnelingang
die naar hun woonplaats in het binnenland van de aarde leidde, zouden
tegenkomen. Degenen die dat wel deden, kwamen nooit meer terug.
In 1980 overleeft het dorp dat de Duitsers begonnen zijn en draagt de
naam van zijn oorspronkelijke stichter, Von Luckner, die in 1572 tot eerste
koning werd uitgeroepen. De bewoning heeft nu een bevolking van meer
dan 30.000 zielen.
Toen Amerikaanse kolonisten in 1700 in westelijke richting door de ene
natuurlijke hindernis na de andere braken, bleven de Duitsers in de tunnel
verkennen en verder trekken. Vanaf de eerste nederzetting van Von Luckner,
verhuisde verder een groep onder leiding van een man genaamd Wagner in
de tunnel. Ze vonden een andere holte waar een nederzetting werd gestart
onder de achternaam Wagner. (Bevolking 1977, 60.000). Medio 1600
hadden de Duitsers een systeem van ruwe sporen en karren op houten
wielen ontwikkeld. Op dit rudimentaire spoorwegsysteem konden ze hun
boerderijproducten en vee vervoeren. Ze begonnen met het verbouwen van
gewassen (met name gerst) die zich aanpasten aan de fotosynthese die het
gevolg was van de gloed van de rotsen. Dit zwakke natuurlijke licht van
de rotswanden stelde hen ook in staat om te zien en hun gezichtsvermogen
aan te passen aan het donker. Verderop in de tunnels daalden de Duitsers
af en stichtten uiteindelijk zes steden langs hun 3.000 mijl ruw houten
railsysteem. Hun nakomelingen overleefden ziekte en honger.
Als een leger richtten ze elke basis op en na het consolideren van de basis,
gingen ze verder met het veroveren van het tunnelsysteem.
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Een terugkerende beproeving confronteerde de kolonisten met een terugkerende beproeving. Om hun problemen te begrijpen, is het noodzakelijk
om uit te leggen dat de oorspronkelijke tunnel die zij volgden, slingerde
door 3.000 mijl doolhoven. Vanuit de afzondering van de talrijke off-shoots
van de tunnel werden de Duitsers vaak aangevallen door een ondergronds
ras van wezens die hen probeerden te doden, net als de Indianen aan de
oppervlakte. Op een gegeven moment hebben deze “kwade” of “Zonen van
Satan”, zoals de kolonisten het noemden, de gemeenschap van nieuwkomers
in Duitsland ommuurd. Om uit te breken, werden de Duitsers gedwongen
om door een mijl van puin naar buiten te tunnelen. De binnenste bewoners
hadden een hevige afkeer van de nieuwkomers en stemden ermee in hen
terug naar de oppervlakte te leiden als ze zouden vertrekken en weggaan.
Duitsers die nog steeds in deze oorspronkelijke binnensteden wonen, zeggen dat het binnenste van de mantel van de aarde gevuld is met vele steden
die bewoond worden door de “slechte”. Deze Duitsers die nu meer dan 400
jaar in de tunnelsteden onder Zuid-Amerika hebben gewoond, beweren
dat de hele mantel van de aarde gevuld is met verschillende rassen van
rotsbewoners die ondergronds gingen om te overleven na verschillende
oppervlakte omwentelingen of overstromingen die plaatsvonden tijdens de
voormalige pre-adamitische en postadamitische beschavingen. Ze beweren
dat er letterlijk honderden grote steden in zakken over de hele wereld en
onder de zeeën liggen, van 350 voet onder het buitenoppervlak tot vele
kilometers diep. De Duitse kolonisten van 1572 zijn misschien wel de laatst
aangekomenen die - net als de Duitse kolonisten - de mantel van de aarde
zijn binnengeslingerd en zijn gebleven.
In de loop der jaren waren drie generaties kinderen in het tunnelsysteem. De
Duitse “Rock Moles” had een keten van nederzettingen opgericht genaamd
Hagner (bevolking, 1977, 180.000) en Baron Von Brighttner (bevolking
1977, 100.000); Sillisteen (bevolking 1977, 12.000), en Aartshertog Von
Kitchiner (bevolking 1977, 62.000). Op het 75e jaar van hun gedwongen
verblijf braken hun scoutingpartijen in het beloofde land uit. Toen ze door
een rotsopening naar boven kwamen, keek de voorhoede verbaasd om zich
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heen. Ze waren allemaal in de mantel van de aarde gebombardeerd, maar
waren allemaal opgevoed om te geloven dat er een andere wereld was.
Terwijl de eerste gidsen om zich heen keken, zagen ze oneindige hemel,
bomen en rollend land. Maar nog fascinerender was dat alles, inclusief
zichzelf, in het licht van een zwakke, door de mens gemaakte bol in een
echte hemel hing. (Hun aankomst in de rotsmantel van de aarde was halverwege de huidige landen van Nieuw-Zeeland en Australië). De Duitsers
juichten, baden en lachten omdat ze dachten dat ze weer aan de buitenkant
van de wereld waren aangekomen.
Haastig in de tunnel vertelden ze over dit nieuwe wonder dat ze hadden
ontdekt. Er kwamen nog meer jubelende Duitsers uit het tunnelsysteem
tevoorschijn. Enige tijd later werd contact gelegd met de bewoners van
dit nieuwe land, die de Duitse ontdekkingsreizigers adviseerden dat ze
waren afgedaald naar de binnenkant van de aarde, waar honderden miljoenen vreedzame mensen woonden die oppervlaktebewoners mijden. De
nieuwe Atlantiërs, zoals ze werden genoemd, bewogen zich door de lucht
in magische, stille, ronde, gevleugelde vaartuigen en reden met vierwielers
zonder paarden of ossen. Deze mensen hadden een gevorderde beschaving
die de verbaasde Duitsers erkenden dat ze honderden jaren voor waren op
de oppervlakte beschaving die hun vaders jaren eerder hadden verlaten.
Ook verbazingwekkend voor de Duitsers, de nieuwe Atlantiërs hadden
een tijdloze levensduur, zonder merkbare sporen van ouderdom in hun
lichaam, geen oude doorgangen in hun gelaatstrekken en geen seniliteit in
hun manier van doen. Wat ontbrak was de aanwezigheid van oude mensen,
merkten de Duitsers al snel op.
Nog een andere verrassing wachtte de tunnelduitsers. De Atlantiërs of
Atturianen riepen adviseurs in van een ander continent in de Binnenwereld, genaamd Bodland, om de nieuwe immigranten verder te informeren.
Terwijl de Bods en de tunnelduitsers met elkaar spraken, explodeerden
de aankomsten van de tunnels met opwinding. De Binnenwereld Bodlanders en de nieuw aangekomen tunnelduitsers uit de Bovenwereld hadden
309

dezelfde taal! Ongelooflijk, de tunnelduitsers hoorden een verhaal over
hoe de Bodlanders zo’n 30.000 jaar eerder hun toevlucht zo’n 30.000 jaar
eerder hadden gezocht in ondergrondse tunnels toen ze werden aangevallen door een wrede race die uit de lucht was gekomen in ruimteschepen
met behulp van superieure wapens om hun steden te vernietigen en hun
mensen met miljoenen te doden. Slechts een paar duizend overlevenden
bleven over en ze werden achtervolgd in berggrotten. De ramp had zich
voorgedaan in het huidige Iran, Pakistan en Syrië, dat ooit werd bevolkt
door een eerlijk volk dat zich later Bacchi’s noemde en in Bods veranderde.
Vele jaren later bereikten de Bods de Binnenwereld via tunnels en zakken
in de mantel van de aarde.
De groep opkomende tunnelduitsers werd vervolgens uitgenodigd om
Bodland te bezoeken, en al snel werd het de tunnelduitsers duidelijk dat
de Bods de meest geavanceerde beschaving waren die ze ooit hadden gezien. De Atlantiërs, ook wel Atturians genoemd, stemden ermee in om de
nieuwe Duitse race toe te staan zich te vestigen op een relatief onbewoond
continent grenzend aan Bodland in het zuidelijk halfrond, waar het tweede
ras van Binnenwereld Ariërs opnieuw begon. Er was maar één bepaling
nodig, de tunnelduitsers moeten in vrede en vriendschap leven en nooit
meer terugkeren naar de buitenwereld.
Er ontstond dus een nieuw Duits ras. De wortels liggen in Duitsland.
Ontheemd, werden ze gevestigd in het tunnelsysteem dat begon in het
ondergrondse hoofdkwartier van Zuid-Amerika. Van hieruit migreerden
ze over een periode van drie generaties naar het binnenland van de aarde,
waar de 250 oorspronkelijke paren, herboren, groeiden tot een natie die
vandaag de dag bekend staat als de zes koninkrijken van Saksen. In de
tussenliggende jaren werden overtollige mensen uit de steden die zich in
de mantel bevonden, gedwongen om naar het binnenland te migreren en
zich opnieuw te vestigen in een van de zes binnenrijken. Uiteindelijk, in de
jaren 1900, mocht elke familie in het tunnelsysteem slechts twee kinderen
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in het tunnelsysteem, omdat de bevolkingsdichtheid werd gedicteerd door
de spouwgrootte waarin elke stad was gevestigd.
In het begin van 1700’s werd het oudere Germaanse ras van de staven overgehaald door leden van de nieuwe Duitse koninklijke familie om hun oudste
zonen terug te brengen naar Duitsland voor scholing aan de universiteiten.
Deze jonge mannen werden voor het eerst gezworen tot geheimhouding
en gevlogen naar hun voorouderlijk vaderland in Bodland vliegtuigen in
minder dan een halve dag. In Duitsland zelf werden deze Duitsers uit de
verloren beschaving geïntroduceerd als zonen van rijke Duitse plantageeigenaren langs de Amazone. Meer dan 200 jaar lang ontvingen deze Duitse
vorsten van een verloren wereld op deze manier hun gevorderde opleiding
in de kunst en geschiedenis van de bovenwereld aan de belangrijkste
universiteiten van Europa. Bij terugkomst in hun binnenland, binnenin de
mantel van de aarde en het binnenland van de aarde, toonden deze jonge
Duitsers koopwaar en vertelden ze over de technische vooruitgang in de
buitenwereld die ze hadden bezocht. Zo leerden onderstaande personen
bijvoorbeeld over processen in de bovenwereld, zoals de drukpers die in
Duitsland werd gemaakt en voor het eerst door kroonprins Von Luckner
naar het binnenland werd gebracht.
Ondanks dit isolement hoorden de Duitse gemeenschappen in de tunnels
ook dat de buitenwereldse beschaving die hun voorvaderen hadden achtergelaten, opnieuw in contact was gekomen met hun voorouders. Maar
omdat ze in hun nieuwe tunnellocaties waren gegroeid en tot bloei waren
gekomen, besloten ze daar te blijven.
De oorspronkelijke treintunnelroute raakte vele doodlopende wegen, en
hoewel er aanzienlijke verbeteringen werden aangebracht door gebruik te
maken van de enkele auto op houten wielen en sporen, volgde de tunnel
nog steeds natuurlijke scheuren, waarvan er vele als een kronkelend beekje
weer verdubbeld werden.
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In 1853 lieten de tunnelduitsers hun terughoudendheid ten opzichte van de
bovengrondse buitenstaanders varen en brachten een Duitse ingenieur van
de oppervlakte om het systeem te verbeteren. Op één plaats verkortte hij een
omweg van 273 mijl door een nieuw stuk van drie mijl uit te boren. Binnen
deze drie mijl boring troffen ze een grote ruimte van meer dan een mijl bij
driekwart mijl in het gebied. In deze spouw bouwden ze later spoorwegwinkels, werven, opslagplaatsen, gebouwen, etc. in deze spouw. Om het
tunnelsysteem te blijven boren, werden repeterende bochten rechtgetrokken
en werd de oude lengte van 3.000 mijl aanzienlijk ingekort. Door het lenen
van technologie en materialen uit de Bods in de aarde, ontwikkelde zich
een enkelsporig elektrisch spoorwegsysteem dat de tunnelduitsers jaarlijks
verbeterden. De ingang van de tunnel in Brazilië/Peru grens werd echter
goed bewaakt en geheim gehouden.
Voor de Duitsers die zich uiteindelijk in het midden van de aarde hadden
gevestigd, was het binnenklimaat gastvrij en rond de eeuwwisseling van
de 20e eeuw waren er al tien miljoen Duitsers. Door de toename van het
aantal bezoeken waren er in Duitsland berichten over het verblijf van de
prinsen in de eigenlijke zin van het woord in Duitsland doorgedrongen.
Op dat moment had de Duitse ingenieur verteld over zijn werk tussen de
verloren Duitse steden in de tunnel. In de Eerste Wereldoorlog stuurden
de Duitsers in de tunnel een vrijwillig regiment om met hun neven en
nichten te vechten. Op dit moment in de herziene relatie tussen de onderaardse Duitsers en het vaderland, de Eerste Wereldoorlog regiment vond
veel vermiste familieleden van wie hun voorouders waren gescheiden 14
generaties eerder. De Binnenwereldse Duitsers namen echter niet deel aan
de Hogere Wereldoorlogen.
Hebben Germaanse onderwereldneven, die Duitsland tijdens de Eerste
Wereldoorlog bezochten, haar geadviseerd haar voorzichtigheid te laten
varen en het bestaan van de onderwereld te onthullen? Het antwoord is ja,
gedeeltelijk, plus andere overwegingen. De documenten van het Ameri-
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kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van december, 1914 en januari
tot en met maart 1915, waarin de vredesinspanningen van Amerika om
een einde te maken aan de wereldoorlog worden beschreven, schetsen
duidelijk de zware inspanningen van Duitsland om een vrije toegang tot
hun ondergrondse natie te verzekeren. Een van hun strengste eisen om de
wapenstilstand te kunnen ondertekenen was de volgende: “Het keizerlijke
Duitsland eist vrije toegang via de Zuidpool tot de binnenwereld via de
Antarctische wateren met het oog op de toekomstige kolonisatie.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kolonel House, toonde
deze clausule later aan de Britse premier Lloyd George. Hij lachte en zei:
“Geef de Duitsers dat ijspegel land van zeehonden en pinguïns. Het is niets
anders dan een gigantische ijsvak. De Duitsers zijn krankzinnig geworden.”
Wat het binnenland betreft, stelde premier Lloyd George aan Kolonel House
voor dat iemand zijn officiële been zou trekken. Het is duidelijk dat zelfs in
1915 de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Graaf Zimmerman zich
meer bewust was dan de geallieerden van het feit dat in het midden van
de planeet de aarde hol was.
In 1930 was er weer beperkt contact en communicatie met de tunnelduitsers
tot stand gebracht en er ontstond een spaarzame handel, maar de Duitsers
uit de bovenwereld waren nooit naar de ondergrondse plaatsen of naar de
binnenwereld gebracht. Maar ondanks hun isolatie werd de aanwezigheid
van de verloren gegane Duitse beschavingen samengevoegd en door de
Duitse autoriteiten in het Vaderland geregistreerd.
Op verzoek van Adolf Hitler verzamelden ambtenaren in nazi-Duitsland
al deze feiten van het Duitse Walhalla zorgvuldig en nauwgezet. Hitlers
ambities als demagoog om Duitsland op een oorlogsgrond te plaatsen en,
indien nodig, naar een totaal Europees wapenconflict toe te werken, waren echter niet onopgemerkt gebleven door de Germaanse neven van de
Binnenwereld - vooral de Bodlanders die al 30.000 jaar in vrede leefden.
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Het was in 1936 dat Hitler, ingegeven door onmiddellijke en onbekende
redenen, besloot om een verkenningsteam naar de Binnenwereld te sturen
(vermoedelijk per vliegtuig). De Bodlanders van binnenuit bekeken de
bovenduitsers van binnenuit en nodigden het team uiteindelijk uit naar
de hoofdstad Bod, waar Hitler’s bovenwereldduitsers vorstelijk werden
behandeld alvorens naar huis terug te keren. De koning van Bodland werd
uitgenodigd om naar het Derde Rijk van Duitsland te komen voor een terugkomend bezoek en in oktober 1936 reageerde de Binnenwereldse Bodlandkoning Haakkuuss de Derde, die in het geheim aankwam in Duitsland via
zijn eigen ruimteschip. Na een gesprek met de Duitsers van de Bovenwereld
was hij onder de indruk van hun nationale geest en gedrevenheid, maar hij
erkende ook dat zij oorlogsgevoelig waren en zich in de richting van een
totale oorlogsgrond hadden geplaatst. Hitler en enkele van zijn officieren
werden door koning Haakkuuss aan de kant gezet: “Ik waarschuw u als
lang verloren Duitse broer dat u op de rand van een kolossale oorlog staat
die Duitsland alleen maar tot een ramp zal leiden. Ik dring er bij u op aan
deze waanzin een halt toe te roepen en opnieuw te overwegen voordat u
uw land in deze eeuw voor de tweede keer de verkeerde weg inslaat. Oorlog is haat - vol met negatief karma en nationale kwelling. Ontwikkel een
vreedzaam beleid op een positieve manier”.
Hij legde vervolgens uit dat zijn eigen inlichtingendienst aangaf dat de
Amerikaanse president ook machtsgericht is en de wereld wil regeren.
De Russische Stalin was ook gericht op wereldheerschappij. Vervolgens
voorspelde de koning dat als Hitler zijn dromen van Duitse expansie door
oorlog zou voortzetten, hij uiteindelijk zou worden verpletterd door de
legers van Rusland en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en hun
bondgenoten. Hitler hield natuurlijk geen rekening met het advies van de
heerser van een andere Duitse natie, die al dertig millenium niet meer in
oorlog was geweest en het grootste land op of in de wereld had opgebouwd.
Na het officiële bezoek van de koning van Bodland, gaf Hitler zijn generale
staf de opdracht om onmiddellijk een gecombineerde marine- en luchtope314
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ratie op te zetten die leidde tot de opening op de Zuidpool, waarmee ze
van plan waren om de verloren Duitse beschaving in het binnenland van
de aarde opnieuw te lokaliseren. Die zoektocht in 1937-38 kwam aan het
licht in 1945 toen Amerikaanse en Britse inlichtingenofficieren in Londen
begonnen met het onderzoeken van gevangen genomen Duitse platen.
Ontdekt werden de intieme details van de Duitse penetratie van de Antarctica onder kapitein Ritscher, wiens exploratieteams de geheimen van
het subcontinent - ooit een tropengebied - uitwaaierden om de geheimen
van het subcontinent te ontrafelen.
Een Duitse naam, Kurt Von Kugler, een ervaren bergbeklimmer, viel op.
Hij daalde met zijn Duitse bemanning af door twee mijl ijs in de buurt van
een plaats genaamd “Rainbow City” en vond bewijs van een oude maar
geavanceerde beschaving die ouder was dan het hele gemeten verleden
van de mensheid. De Duitsers brachten er meer dan een maand door, en
in deze oase van hete bronnen vonden ze tropische bomen, meloenen en
andere sappige vruchten. Deze vondst spoorde de Duitse teams aan tot
grotere inspanningen en andere verloren valleien werden gelokaliseerd
en Antarctische gegevens werden ontwikkeld. Het 100 pagina’s tellende
rapport en de 300 foto’s die de geallieerde officieren lazen over de activiteiten van deze unieke ontdekkingsreiziger was een verbazingwekkende
ontdekking. Deze verslagen van de Duitse verovering in vredestijd op
Antarctica werden uiteindelijk overgedragen aan de Verenigde Staten,
waar ze snel werden opgeslagen in het Poolarchief van Washington in het
National Archives Building onder de recente voogdij van Franklin Birch,
wiens dubbele taak het is om het bestaan ervan te ontkennen en ook om
publieke controle te voorkomen.
De Duitsers hadden kaarten met routes en luchtfoto’s achtergelaten. Toen
Amerika deze vondsten ontdekte, heeft Amerika Groot-Brittannië op de
hoogte gebracht van hun vondst en Admiraal Byrd naar Antarctica gestuurd om de Duitse routes terug te zoeken. Byrd’s expeditie bestond uit
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Amerikanen, Britten en Canadezen. Een van de beroemde Britten was Sir
Robert Scott, die de auteurs interviewden.
In 1938 vonden Duitse teams van militaire specialisten en wetenschappers
uiteindelijk de lange vallei op de Zuidpool. Zowel land- als luchtgroepen
begonnen de penetratie. Toen ze de 125 mijl brede Antarctische opening
betraden, ontvouwde het mysterie zich. Reizend verder, de vallei verdiept
en 500 mijl later, als de dalbodem verder daalde, de sneeuw en het ijs
verdwenen. Uiteindelijk daalden de landteams (gevoed door luchtdruppels), zonder zich daarvan bewust te zijn, af in het donutachtige gat naar
het binnenste van de aarde. Een Duits luchtteam met een Dornier-Wal
vloog met een Dornier-Wal maakte de afdaling. De rest is geschiedenis.
Ze vlogen naar het noorden het binnenland in en landden duizenden -miles
weg - tussen een ras van mensen die leken op de luchtreizigers zelf en een
oud Duits dialect spraken.
De afstammelingen waren gevonden van de Duitse huurlingen wier voorvaderen in 1572 in de Amazone van de Bovenwereld waren verdwenen.
De veroverde documenten uit Bonn vertellen hoe Hitlers oprukkende
partijen hun lang verloren gegane verwanten ontmoetten en met vreugde
werden verwelkomd. De jubelende binnenlandse Duitsers wezen vervolgens onbevolkte aangrenzende gebieden toe aan de Duitsers van het Derde
Rijk en tekenden zes bezettingsverdragen, één voor elk autonoom Duits
koninkrijk hieronder.
Maar een addertje onder het gras dat de volledige acceptatie van de nieuwe
politieke afstemming in de weg staat, vond plaats tijdens het bezoek van de
goede wil. Toen de Duitsers van de Bovenwereld het naburige continent en
de natie Bodland bezochten, die ook van Germaanse afkomst waren, werden
ze door de eerste kolonisten van de Binnenwereld afgewezen. De Bods
informeerden hun bovenwereldse verwanten categorisch dat ze niet zouden
worden toegelaten, behalve door middel van een enkelvoudig verdrag met
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het parlement van Bodland en dat elk land dat zou worden toegewezen
voor de toekomstige kolonisatie van het Derde Rijk van de Bovenwereld
naar eigen goeddunken van de hogere machthebbers van Bodland uit de
Binnenwereld en geen enkel ander land zou worden toegewezen. Het ultimatum was duidelijk. Elke Boven-Wereld Duitse immigratie zou onder de
voorwaarden van een andere Duitse natie vallen die over een periode van
vele duizenden jaren een politieke regeringsstructuur had ontwikkeld die
oorlog onmogelijk maakte. Als de Duitsers van de Bovenwereld in deze
kuisere omgeving wilden leven, kregen ze te horen dat ze opnieuw moeten
worden geïnoctrineerd in het hele scala van hun bestaan, van het opnieuw
leren kennen van het gezin, de school en de universiteit tot een nieuwe
kijk op het leven als volwassene. Zo zou elke immigratie van de Duitsers
die een nieuwe wereldoorlog plannen, betekenen dat ze volledig zouden
moeten afzien van hun fundamentele destructieve gedragspatronen voordat
ze zich zouden kunnen verenigen met de mensen uit de Binnenwereld die
zich voortdurend tot doel hadden gesteld om zich te verenigen met de vrede.
De Duitse Dornier-Wal werd bijgetankt met een chemische superieur aan
benzine en de Duitsers vlogen naar huis. Ze hadden hun oude Thule gevonden, maar ze hadden niet de applaudisserende aanbidding ervaren die
verwacht werd van hun lang verloren verwanten.
De Eerste Wereldoorlog begon zonder uitstel. In september 1939 vielen
Hitlers legioenen van onoverwinnelijkheid Polen binnen. Groot-Brittannië,
Frankrijk en hun koloniale imperiums verklaarden de Duitsers de oorlog. In
1940 hadden de Duitsers zich tegen de Russen gekeerd en in 1941 waren
de Amerikanen onder Roosevelt aan de kant van de geallieerden gekomen.
De profetie voor de vervulling van de waarschuwing van koning Haakkuuss in 1936 stond op het punt zich te ontvouwen. In 1943 realiseerde
Hitler zich dat hij niet in staat was om op drie fronten een oorlog te voeren
tegen vijanden met een onuitputtelijke voorraad aan mensen en materialen,
ondanks een vergevorderde Duitse paraatheid.
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Daarom veranderde het Derde Rijk zijn plan voor de verovering van de
wereld. Begin 1943 stuurde Adolf Hitler een delegatie van onbekende
afgezanten naar beneden om koning Haakkuuss van Bodland op te roepen om wat onrustig land te verkopen bij de ingang van de Zuidpool. De
koning weigerde hen enig gebied te verkopen voor uitbreiding, maar als
een Duitse broeder-natie verwelkomde hij Hitler’s volk om naar beneden
te komen en het halfwoestijngebied te bezetten zonder compensatie, op
voorwaarde dat zij ermee instemden om een verdrag van eeuwige vrede
met Bodland te ondertekenen en rustig met de andere naties te verblijven.
De bezoekende Duitsers van de Bovenwereld stemden ermee in, waarna de
Bodlandkoning een speciale zitting van het Parlement belde om de delegatie
van de afgezanten van het Derde Rijk uit te nodigen om deel te nemen.
Terwijl de bezoekers uit de Bovenwereld luisterden, zagen ze dat koning
Haakkuuss de speciale zitting van het parlement opende en de volgende
toespraak hield, die voor het hele land werd uitgezonden:
“Burgers van Bodland: Zoals u al weet, bezoekt een delegatie van Duitse
familiegenoten uit de bovengrondse wereld de leiders van onze natie.
Deze bezoekende Germaanssprekende mensen aan de oppervlakte noemen zichzelf burgers van het Derde Rijk, hebben een gemeenschappelijke
afkomst met ons die ten minste 30.000 jaar oud is toen we samen aan de
oppervlakte bestonden, waar onze geschiedenis leert dat we voornamelijk
als een groot volk in wat men vroeger Perzië noemde (en nu Iran heet)
woonden. Onze voorouders bezetten ook andere aangrenzende gebieden
in dit deel van de wereld, waaronder wat vandaag de dag India, Pakistan,
Afganistan, Syrië, enz. wordt genoemd, die nu allemaal bevolkt worden
door niet-Germaanse volkeren.
“De wieg van ons ras lag natuurlijk in Antarctica, van waaruit onze voorouders naar Perzië (Iran) migreerden toen het Antarctische gebied langzaam
maar zeker bevroren raakte met ijs dat nu twee mijl dik is.
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“Maar het verhaal van onze oude geschiedenis vervolledigend, weet je dat
onze oppervlakte natie werd vernietigd en onze mensen werden opgejaagd
en gedood door de miljoenen toen een gemene race van een andere planeet
genaamd “The Serpent People” onder ons landde vanuit een ruimteschip.
Veel van onze voorouders werden in grotten gedreven om te overleven,
waar ze vele jaren bleven. Ze waren nooit in staat om terug te keren naar
hun geboorteland, bezet door buitenaardse indringers, waarvan onze astronomen dachten dat ze van een vreemde planeet kwamen die ons zonnestelsel binnendrong en ook de vroegere ijstijd boven ons oorspronkelijke
land veroorzaakten.
“Terwijl onze voorouders in de grotten en tunnels zaten, werd een overblijfsel van hen gescheiden van de voorvaderen van Bodland en uiteindelijk
kwam deze groepering terug aan de oppervlakte door een grot in wat nu het
Zwarte Woud in Beieren heet. Zij werden de moderne oppervlakte-Duitsers
en hun verwanten, verspreid over het noordelijk halfrond. Zoals u weet,
zijn wij Bodlanders het andere deel van de Perzische exodus die uiteindelijk door grotten en tunnels naar het centrum van de aarde migreerden en
in deze bergen van Bodland uitkwamen door de tunnels waarvan we nog
steeds met onze snelle magnetische treinen en auto’s verbinding kunnen
maken met verborgen uitgangen aan de bovenzijde. Om de geschiedenis
van de capsule af te sluiten, wil ik erop wijzen dat de talen van de bovenen onderduitsers vandaag de dag enigszins verschillend zijn, maar dat onze
basiswoorden en onze gewoonten en zelfs onze muziek allemaal met elkaar
te identificeren zijn”.
De koning pauzeerde en het parlement van oude Duitsers en nieuw oppervlakteverwanten luisterde plechtig. Zijne Majesteit richtte zich vervolgens
opnieuw tot het grote publiek in het hele land. “Collega’s burgers, het onderwerp waarover ik mijn belangrijkste opmerkingen maak, is eenvoudigweg
dit: Onze broeders aan de oppervlakte zijn betrokken bij een oorlog die
alleen maar kan betekenen dat zij als natie worden vernietigd, omdat ze in
deze catastrofe zijn binnengevoerd door één man - een dwaze leider (Adolf
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Hitler) - die ik probeerde te waarschuwen voor zijn verkeerde handelwijze
drie jaar voor het begin van de oorlog - maar hij verwierp mijn advies. Op
dat moment voorspelde ik zijn ondergang als hij zijn natie in oorlog zou
brengen omdat twee andere oppervlakte naties, waarvan de leiders ook de
hele bovenwereld wilden regeren, de Duitse leider zouden verenigen en
vernietigen. Ik verwijs naar Franklin Delano Roosevelt van de Verenigde
Staten en Joseph Stalin van Sovjet-Rusland.
“Onze broeders aan de oppervlakte verliezen de oorlog. Het is slechts een
kwestie van tijd voordat het grootste deel van het land Duitsland als natie
zal worden verslagen en vernietigd volgens de plannen van hun vijanden.
Een delegatie van onze bovengrondse verwanten zit vandaag de dag nog
steeds op de officiële tribune van het Parlement. Zij zijn namens hun leiders
gekomen om onze hulp in te roepen. Zonder dat wij met hen bevriend zijn,
is hun volk boven hen verloren gegaan.
“Hun dwaze leider heeft ondanks zijn slechte daden, die bergachtig zijn,
nog steeds de kwaliteiten van een groot man, mits hij in de juiste richting
wordt geleid, en daarom maakt hij deel uit van mijn voorstel, in die zin dat
hij de binnenwereld mag binnenkomen als een katalysator om de uittocht
van zijn volk te herenigen onder de volgende voorwaarden:
“Dat wij onze zuidelijke woestenijen aan hen geven voor nieuwe nederzettingen.
“Dat we hen helpen bij het ontwikkelen van deze uitgestrekte gebieden tot
productieve akkerlanden en stedelijke centra. (Uiteindelijk hebben de Bods
1800 artesische putten geboord in de dorre gebieden voor de inkomende
Duitse vloedgolf van bovenaf en ook de eerste spoorwegen aangelegd en
de nieuwe steden ingericht.) Later kunnen de nieuwkomers in vrede blijven
of terugkeren naar de oppervlakte.
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“Dat wij al onze diensten aanbieden om hun begin als een groot land zoals
wij te koesteren. Maar vooraleer we onze hersenkracht en onze arbeid inzetten om hen te helpen, moet er eerst een handvest worden ondertekend
door hun leiders die ermee instemmen de oorlog af te zweren en geen enkel
conflict uit te lokken zolang ze onder ons blijven. Elke nieuwkomer zou zo’n
eed ondertekenen voordat hij als Binnenwereldburger wordt geaccepteerd.
“Dat Bodland toezicht houdt op alle nieuwe bouwwerken en ervoor zorgt
dat ze geen oorlogszuchtig begin maken terwijl ze op de geallieerde landen
zijn. Degenen onder de Opper-Duitsers die een oorlogszuchtige houding
aan de dag leggen en de Tweede Wereldoorlog op een later tijdstip willen
voortzetten, zouden zich niet onder ons mogen vestigen en daarom zou elk
nieuw oorlogsbegin op het oppervlak van de planeet moeten plaatsvinden,
waarvoor het al berucht is.
“De regering van Bodland zou alle nieuwkomers screenen en dit toezicht
door immigranten zou 30 jaar duren, eindigend in 1973.
De koning Haakkuuss beëindigde zijn toespraak en een Parlementair
Comité werkte de details van het Handvest uit. Drie dagen later was het
verdrag opgesteld en goedgekeurd door het parlement van Bodland voor ondertekening door de koning. De bezoekende Duitsers kregen een exemplaar
van het ontwerp in de taal van de Bodlanders te zien, maar de Duitsers van
de Bovenwereld konden de tekst niet ontcijferen. Door een glazen scherm
over de pagina’s te plaatsen, toonden de Staven hun verbaasde neefjes en
nichtjes dezelfde pagina’s. De tekst kon echter niet worden ontcijferd.
Door het ondoorzichtige scherm was de taal in het modem idiomatisch
en nauwkeurig Duits. Het document werd zonder revisie aanvaard en kort
daarna werd de ondertekende tekst in beide talen beschikbaar gesteld. Er
bleef een plaats over voor de handtekening van Adolf Hitler en andere
Duitse ondertekenaars.
Het verdrag verwelkomde de verslagen Duitsers in feite in de Holle Aarde
onder strikte voorwaarden opgelegd door het parlement van Bodlanders. De
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dorre gronden moesten productief gemaakt worden om de nieuwkomers te
onderhouden. Strikte immigratiefactoren zouden de aanvaarding van de toetreding tot de Unie betekenen. De geweigerde personen zouden top-nazi’s
zijn, al het personeel van de concentratiekampen of degenen die op Joden
en andere etnische groepen of politieke of idealogische vijanden van het
Derde Rijk hadden gejaagd. De lijst van ontkenningen door immigranten
was uitgebreid. Alleen die in de huidige Reichs gewapende diensten met
een schone administratie zou worden geaccepteerd voor de voortzetting
van de politie en verdedigingstaken. De Bodland strafrecht ontzegde het
staatsburgerschap aan moordenaars, sadisten, verkrachters en ontvoerders,
afgezien van de beschreven verdragsvoorwaarden.
De koning nam de Hogere Duitsers opzij en vertelde hen dat als zij het
verdrag door oorlogvoering braken zij allen zo snel zouden worden geëlimineerd zo snel zij nauwelijks tijd voor hun leven om hen zouden hebben te
flitsen, zo snel en verwoestend zou hun vernietiging door Bod wapens zijn.
Toen de delegatie terugkeerde naar de oppervlakte presenteerde ze het
verdrag aan Hitler. Hij was boos en hij snuffelde rond maar tekende het
document. Vanaf die dag werd een geheime overheidsdienst opgericht die
alleen nog verantwoording verschuldigd was aan Hitler en drie andere
onbekende mannen. De taak van deze afdeling was om het Derde Rijk voor
te bereiden op de migratie naar de Binnenwereld om zich te hervestigen in
de algemene omgeving en onder de waakzame ogen van de oude koninkrijken van de Duitsers en de strenge bewaking van de Bodlanders die alle
facetten van de Nieuwe Duitse natie gedurende 30 jaar zouden controleren.
Albert Speer’s grootse ontwerpen voor de openbare gebouwen die in een
zegevierend naoorlogs Berlijn zouden in plaats daarvan het model worden
voor een Nieuw Berlijn in de onderwereldhoofdstad, terwijl de batterijen
van Bodlanders binnenstroomden om de nieuwkomers te helpen bij de
opbouw van een nieuwe natie vanaf de grond.
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In 1943 werd begonnen met de bouw van Nieuw Berlijn, inclusief de
nieuwe Rijksdag en een paleis voor Hitler. In 1944 werden ondergrondse
water- en nutsvoorzieningen aangelegd voor een Nieuw Berlijn en er waren
al tijdelijke woon- en kantoorruimtes gebouwd door de Staven en nieuwe
Duitse arbeiders.
Twee hindernissen stonden de Duitsers bij de migratie uit het Derde Rijk
voor de deur. De eerste was de afdaling in de afgrond voor 125 mijl door
een breed gat in de Antarctische wateren. De Duitse exploratieteams hadden geen enkele landtoegang over het met ijs bedekte continent die naar de
afgrond leidde, onthuld. Daarom moet al het personeel of alle voorraden
die via de Zuidpoolroute het binnenland van de aarde bereiken, met conventionele vliegtuigen worden aangevoerd - een bijna onmogelijke taak,
zelfs met marine- en landrelaisdepots.
Een alternatief dat later werd bedacht was om de vijf relatief onbeproefde
ronde vleugelvliegtuigen (aangedreven door magnetische energie) naar
geheime schuilplaatsen op het zuidelijk halfrond te laten vliegen om de
kern van een reusachtige luchtbrug te worden. Later werden er nog twee
extra vaartuigen naar beneden gevlogen (een in 1946 en de andere in 1947).
Het tweede obstakel was de verouderde tunnel die in het binnenland naar
het oude Duitsland leidde. De oorspronkelijke tunnel van 3.000 mijl was
natuurlijk in het midden van de 19e eeuw herwerkt, maar was nog steeds
ouderwets volgens de modemnormen. Het werd min of meer gebruikt voor
de binnenlandse handel van de verschillende gemeenschappen binnen de
schoorsteenmantel, en niet voor het openbaar vervoer. Een geactualiseerd
Duits onderzoek van Bod-ingenieurs) beval daarom aan om het systeem
opnieuw op te bouwen. Het ging om een verkorting van het totale aantal
kilometers - meer secundaire lijnen om de lokale binnensteden te bedienen
- en een nieuw monorailspoorsysteem met voldoende elektrische energie
om tot 12 auto’s te vervoeren.
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Toen de Tweede Wereldoorlog na 1943 onverwacht verslechterde voor
Duitsland zelf, nam de communicatie met de binnenlandse Duitsers toe via
conventionele vliegtuigen en het tunnelsysteem. Ergens in 1941 nodigden
de onderaardse Duitse nederzettingen hun gebroeders aan de oppervlakte
uit om het tunnelsysteem te helpen moderniseren volgens de eerdere beslissing en om het gebruik van de faciliteit te bespoedigen voor het geval
ze hun emigranten naar het binnenland moesten verplaatsen. Niet in staat
om te wachten op de wederopbouw van het tunnelsysteem en de trein, die
toen de bijnaam “de ruimtelift” kreeg, begonnen hordes verslagen Duitsers
in 1944 via de tunnel door de Braziliaanse gang naar hun nieuwe huizen
beneden te komen.
Onlangs werden de Duitsers ondervraagd over de houding van de binnenlandse Duitsers ten opzichte van de bovengrondse Duitsers die in de
Tweede Wereldoorlog werden verslagen en die zich ondergronds vestigden. Zij beschreven de relatie als enigszins parallel aan de Brits/Amerikaanse oorlogsrelatie: “Engeland, het oudere Angelsaksische ras, zat in de
problemen, en Amerika, een broer van een uitloper, kwam haar te hulp.
Duitse bronnen voor de onderwereldrapporten werden ook door de auteurs
gevraagd of de oude zes koninkrijken van binnenlandse Duitsers of de
Bods zouden samensmelten met Hitlers nieuwkomers. “Niet waar,’ zeiden
de Duitse bronnen. Elk van de binnenlandse Germanen blijft zijn sterke
nationalistische trots waarderen, die niemand zal opgeven. De vreedzame
politieke toon is al lang gevestigd en verankerd in de Bod-Duitsers en van
de nieuwkomers wordt verwacht dat zij zich aan deze normen houden, zo
verklaarde de bron.
De twee naties zijn te omschrijven als de Verenigde Staten en Canada. Elk
land heeft een Engelse gewoonterechtstraditie en een vreemdeling zou
geen belangrijke sociale of politieke verschillen tussen Calgary en Dallas
erkennen - behalve voor het accent en de nationalistische trots.
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De Duitse bron legde verder uit dat de tunnelduitsers van wie de voorvaderen de exodus begonnen, economisch en sociaal verbonden zouden blijven
met de oude zes binnenlandse koninkrijken van Nieuw-Duitsland, maar
dat de recente verbroedering en handel de verschillen minder herkenbaar
maakten.
In 1943 werden de tunnelspoorwegbewaarders genaamd “Two World
Railroad Company” weer opgenomen onder de “Inner Earth Railway
Company”. Op advies van ingenieurs uit Bodland lieten ze een beroemde
Zwitsers-sprekende Duitse ingenieur, Karl Schneider, de tunnel herbouwen op basis van een vijfjarig contract. Schneiders enorme kennis van
de spoorwegtunnel kwam voort uit zijn ervaring in Ruilding the Simplon
Tunnel van Milaan, Italië via de Alpen naar Srig, Zwitserland en ook de
tunnelbouw in Rusland, Australië en Zuid-Afrika. (Op 1 juli 1977 voltooide
hij de noord-zuid tunnel onder de Potomac in Washington in drie maanden
tijd met drie maanden extra tijd die nodig was voor het drogen en harden
van de glazen tunnelinterieurs. Vanaf juli 1977 had hij nog twee Potomactunnels te voltooien onder zijn contract met Metro.
Schneider’s onderzoeksteam onder leiding van Bod engineers had twee
jaar nodig om de voorgestelde omleiding van de “Inner Earth Railway
Company” te onderzoeken. In totaal werden 316 mijl nieuwe tunnels geopend door Bod laser en boren, vaak door vast gesteente. Er werden nog
veel meer natuurlijke zakken ontdekt en deze werden gebruikt voor de
bevoorrading van goederen- en spoorwegvervoer.
Na afloop van het onderzoek keerde Schneider terug naar de oppervlakte
waar hij 5.000 Indianen inhuurde die bekend waren met ondergrondse
mijnarbeid. Schneider huurde ook ervaren tweetalige Indiase toezichthouders in die verantwoordelijk waren voor de analfabete Indiase arbeiders.
Ze werden naar beneden getransporteerd naar een kwartier dat zich in een
rotszak bevond.
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Het begin van de tunnel werd in spiraalvormige vormen gesneden voor 32
mijl, waar de zwaartekracht was onveranderd ten opzichte van die op het
oppervlak. Onder de 32 mijl aardse huid, werd de tunnel veranderd van
de spiraalvormige formatie, en daalde meer verticaal onder een hoek van
ongeveer 32 graden. Omdat de Indianen diep in de rotsmantel daalden,
waren ze omgeven door een grotere landmassa en waren ze in staat om
over de gehele 360 graden van de binnenste tunnelomtrek te lopen en niet
te vallen. Zij waren zich er daarom niet van bewust dat zij op een project
werkten dat van buiten naar de binnenkant van de aardmantel ging en geloofden, zoals hun was verteld, dat zij in een mijn naar goud aan het graven
waren. Het corrigeren van de tunnel aan de binnenkant van de mantel van
de aarde vereiste een andere spiraal van 32 mijl van het binnenoppervlak.
(HypotheticaUy, een steen die van het bovenste oppervlak in een gat viel,
zou recht door de hele mantel van de planeet vallen, en uiteindelijk midden in de mantel spiraalsgewijs naar een punt in de mantel vallen, waar
hij zich zou vastklampen aan de zijkant van het dalende gat of de tunnel
in de mantel). De tunnel was klaar in 1948, en als een zijlicht, verplaatst
Schneider genoeg goud uit het project om al zijn onkosten te betalen. Ondertussen, terwijl de nieuwe tunneling vorderde, bleven de treinen Duitse
emigranten naar het binnenland van de aarde vervoeren en landden ze op
het continent Agharta, waar de oorspronkelijke Duitse kolonisten zich
eerst hadden gevestigd. De treinen en boten in de binnenwereld brachten
de emigranten vervolgens naar hun nieuwe locatie in het binnenland van
de aarde in het zuidelijk halfrond.
Treinen die vanaf de binnenste aarde opwaarts en neerwaarts van de buitenste aarde rijden, volgen de reguliere norm van de dalende zwaartekracht
en gebruiken breuken en tandwielen tot het zwaartepunt nul zwaartekracht
wordt bereikt, halverwege in de mantel. Dan, op de tweede helft van hun
reis, wordt de elektrische energiebron gebruikt om op te stijgen.
Omdat de tunnel werd geboord en afgekoeld, werd het monorailsysteem
dat nu in gebruik is, stapsgewijs geïnstalleerd. Na de voltooiing van de
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tunnels werden nieuwe elektrische treinen uit Duitsland aangevoerd die 12
wagens konden trekken. De energiebron is afkomstig van een centrale in de
aarde die op de Zuidpool is gebouwd; de eigenlijke bron is zonne-energie
die door de ingang van de Zuidpool komt. De trein rijdt op een dubbel
geflensd bodemwiel over een enkele energietrein. De bovenkant van de
trein wordt op zijn plaats gehouden door een ander dubbel geflensde wiel
dat onder een bovenrail glijdt.
Ook de in Duitsland gemaakte ronde vleugelvliegtuigen moesten snel hun
capaciteiten bewijzen. Al snel werd begonnen met het verplaatsen van
personeel en materieel met behulp van de nieuwe vliegtuigen. Nadat de
Duitse uitrusting en gereedschappen voor de voortzetting van de productie
van de rondvleugelvliegtuigen via de Zuidpoolingang naar het binnenland
van de aarde waren verwijderd, werden de vijf vliegtuigen vanuit geheime
bases in Zuid-Amerika in internationale dienst gesteld. De eerste industriële
taak die hieronder begon was de bouw van een gieterij en de tweede poging
was een fabriek voor de productie van een rond vleugelladingschip met een
diameter van 120 voet, een model dat de Duitsers in 1942 hadden getest.
De testvlucht van het eerste rondvrachtschip uit Nieuw Duitsland werd
in 1946 voltooid. De eerste taak van de reusachtige UFO was om naar
Amerika te vliegen en zes rupsmachines terug te halen. Duitse kopers
hadden de machines in Detroit gekocht en deze grondverzetmachines en
hun onderdelen per trein naar New Orleans verscheept. Vervolgens werden
de “rupsen” onder dekking van de duisternis op lageboytrailers naar een
afgelegen boerderij gebracht, waar ze op het enorme, ronde vrachtschip
werden geladen. Gepiloteerd door kapitein Erie Von.
Schusnick, het rondvleugelvliegtuig, vertrok naar Brazilië om andere accessoires en gereedschappen te laden. Op de tweede dag na het verlaten
van het gebied van New Orleans, en een tussenstop van 36 uur op een
verborgen vliegveld in het Amazonegebied, landde het vrachtschip in New
Berlin en loste zijn eerste lading.
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Op ongeveer dezelfde manier pikte de vloot van kleinere Duitse vliegtuigen
met ronde vleugels apparatuur zoals draaibanken, shapers, freesmachines,
kranen, etc. op van geheime locaties in Duitse en Amerikaanse depots. De
Amerikaanse goederen die de Duitsers voor het einde van de oorlog kochten, werden door hun kantoor in New York gekocht voor verzending naar
Rio de Janeiro, maar werden vaak uit Amerika verplaatst door rondvleugelvliegtuigen die in dunbevolkte woestijngebieden landden. Deze goederen
werden betaald met een cheque van de Zwitserse banken in New York,
waar Duits goud werd opgeslagen door de New York Trading Company.
Eind 1944 en begin 1945 verscheepten de Duitsers ook veel treinladingen
voorraden naar Spanje om door de ronde vleugelvliegtuigen te worden
gelicht of geladen op nieuwe super onderzeeërs en oudere onderzeeërs
met de bijnaam “zeekoeien” voor uiteindelijke levering aan de Amazone
naar binnenlandse havens. Deze onderzeeërs werden uiteindelijk aan het
eind van de oorlog gegeseld.
Een andere prioriteit hieronder was het maken van gereedschap en matrijzen en gieterijwerk. Elke machine die nodig was, werd hieronder per
rondvleugelvliegtuig verscheept om de verschillende hoofdprojecten te
hervatten, waaronder een vloot van rondvleugelvliegtuigen en andere
prioritaire behoeften van de verdediging. In 1946 hadden exploratieteams
in het binnenland uitstekende afzettingen van ijzer, koper en aluminium
gevonden en deze werden nu gebruikt in de gieterij. Houten producten,
waaronder afgewerkte multiplex, werden vanuit Brazilië via de tunnel naar
beneden getransporteerd.
In de eerste maanden van de operatie in 1944 en 1945 hadden de Duitsers
bewezen dat het rondvleugelvliegtuig superieur was aan alle conventionele
vliegtuigen en tegen het jaar 2000 het eigenlijke werkpaard en de militaire
frontlinie van de wereld zou worden. Maar in 1945 was de totale realiteit van de Duitse evacuatie nog niet doorgrond. De enige aanwijzingen
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waarvan de geallieerden zeker wisten dat er massa’s Duitsers, waaronder
Hitler, waren verdwenen.
Hitler was, na het ontschorsen van zijn onderzeeër, in Argentinië aangekomen via een route door Columbia en Brazilië. Zijn reis was bewust
niet gehaast totdat de eerste voorbereidingen en de huisvesting in Nieuw
Berlijn klaar waren. Koning Haakkuuss van Bodland stuurde zijn persoonlijke ruimteschip naar Argentinië om Hitler naar beneden te brengen. Bij
aankomst in de hoofdstad van Bodland kreeg Hitler op gezaghebbende
wijze te horen dat hij en zijn onderdanen zich in hun nieuwe land moesten
houden aan de vreedzame verblijfsomstandigheden. Hitler bevestigde zijn
acceptatiebelofte in wat hem uiteindelijk zou leiden tot een onbeproefd
leven van menselijke coëxistentie.
Bij aankomst zei koning Haakkuuss tegen Hitler: “Wij hebben u toegestaan
te emigreren omdat u als katalysator zult dienen voor de wedergeboorte
van Nieuw Duitsland. Uw goede ideeën die u moet behouden en ontwikkelen. Het slechte moet worden uitgeroeid. De haatdragende aspecten
van je karakter mogen zich hier beneden nooit doen gelden en ondanks je
afschuwelijke staat van dienst van het kwaad voor de medemens, geloven
wij dat je als nationale leider je drive in een positieve richting kunt kan
kanaliseren”. De koning voegde hieraan toe: “Maar je nazi-maatjes van
bovenaf zoals Borman, Himmler, Goering, etc. kunnen nooit naar beneden
komen. Wij (de Bods) zullen elke aankomst persoonlijk onderzoeken”.
Hij besloot: “Het zal drie generaties duren om je (Hitler’s) fouten uit het
verleden te corrigeren door de Duitse jeugd ten onrechte te indoctrineren,
en zes generaties zullen nodig zijn om de nationale instincten van agressieve en verkwistende oorlog volledig te begraven.
In 1945 en 1946 begonnen Amerikaanse OSS-agenten hun net te sluiten in
Quito, Peru. Hier vertrokken de Duitsers via de Inner World Railway naar
het binnenland. De Amerikaanse waarnemers werden nu geconfronteerd
met een andere Duitser dan die welke Europa weken of maanden daarvoor
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had verlaten. Nu kwamen de Amerikanen en andere internationale agenten,
waaronder de Britten en Canadezen, zelfverzekerde Duitsers tegen die
openlijk hun ware Germaanse karakter onthulden. Maar ze waren nog steeds
geheimzinnig over hun redenen om in dat deel van de wereld te zijn. Duitse
kampen werden verborgen in Brazilië, Colombia, Ecuador, Brits-Guyana
en andere afgelegen gebieden. Deze Duitsers kwamen tevoorschijn toen
ze werden opgeroepen om de laatste treinreis naar hun nieuwe thuisland te
maken. De vaardigheden en beroepen die hieronder nodig waren, werden
in de eerste beschikbare treinen naar beneden gestuurd, terwijl de treinen
met de hoogste prioriteit door de Zuidpoolingang werden gevlogen in
Duitse of Bod-vleugelvliegtuigen. Uiteindelijk vestigden zich 2,5 miljoen
Duitsers onder de Zuidpool. Alleen al in 1944-45 alleen al werden er meer
dan 200.000 Duitsers naar beneden getransporteerd via gecombineerde
transportmiddelen, waaronder de spoorwegen en de rondvleugelvliegtuigen.
Er werd geen jaarlijkse volkstelling gehouden, maar de bevolkingsuitbreiding naar het binnenland nam jaarlijks toe. In 1948 begonnen Duitse
meisjes uit het thuisland aan te komen en te trouwen met hun geliefden.
Families waarvan de echtgenoten in de eerste golven naar beneden waren
gegaan, werden ook herenigd door middel van verschillende methoden en
routebeschrijvingen. Na voltooiing in 1948, de “Space Elevator” was het
vervoer van maximaal 3.600 passagiers per week, de meeste reizen naar
beneden. De dienstregelingen liepen drie keer per week in beide richtingen.
In 1948 maakte het nieuwe treinschema zes haltes voor eten, drinken
en overnachten, waarbij er tot 300 mijl per uur werd gereisd tussen de
stations en de hele afstand in minder dan 24 uur werd afgelegd. Scores
van kleinere binnentunnelgemeenschappen werden opgebouwd in nieuw
ontdekte zakken en deze nieuwe gemeenschappen werden bediend door
binnenlandse, lokale treinen die nooit boven water kwamen. In 1978, drie
tot vijf autotreinen slechts 300 tot 500 passagiers per week, de overige
auto’s werden gevuld met goederen en goederen.
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In de buurt van het ondergrondse depot, dat ooit slechts een gat in een
grot was in 1572, is een grote Duitse gemeenschap opgegroeid, en dat
was daarvóór nog maar een eeuwigheid het geval. Tegenwoordig keren de
Duitsers terug naar de oppervlakte bij Iquitos, vandaar naar Manaus en via
VARIG Airways naar Rio de Janeiro. Van daaruit reizen ze per PanAm naar
San Juan, Puerto Rico of Lissabon, Portugal en vervolgens per vliegtuig
of trein naar Duitsland.
Op dit moment komen veel van deze binnenlandse Duitsers terug naar
de oppervlakte om zich in hun thuisland terug te trekken. Sommige van
de Duitsers kiezen er ook voor om met pensioen te gaan in verschillende
Zuid-Amerikaanse landen of de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië
en Spanje in plaats van naar hun oude thuislanden in het communistische
Oost-Duitsland te gaan.
In 1946, terwijl de Bods streng toezicht hielden op de bouw van een minimale antenne, marine en landmacht die alleen gebruikt zou worden voor de
bescherming en verdediging van Nieuw Duitsland, deed zich een tegenslag
voor die hun overleving moest testen. Het was van een onverwachte bron.
Op 12 juli 1946 nam Interworld Radar een invasie vanuit de lucht waar draaistellen uit het noorden.
De Nieuwe Duitsers wisten dat een vijand hen zou kunnen aanvallen vanaf
de grote 1.400 mijl lange Noordpoolopening die de Russen hadden gebruikt,
of vanaf de ingang van de Zuidpool. Maar de Duitsers waren psychologisch
niet voorbereid op deze specifieke confrontatie. De draaistellen waren geen
vliegtuigen of raketten die door hun voormalige aardvijanden naar beneden
werden gestuurd. Het waren ronde vleugelvliegtuigen.
De oude, innerlijke wereld van de Viking-race naar het noorden had de
Duitsers in kracht zien groeien. De Vikingen waren niet blij met deze militaristische actie van de nieuwe bewoners van het binnenland van de aarde
en waren zich bewust van de nazi-bezetting van Noorwegen en Denemarken
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en vielen de Vikingen de nieuwe Duitsers aan. De Duitse verdediging zou
hun eerste poging zijn om hun nieuwe land te verdedigen.
Radar pakte de Viking ronde vleugel vliegtuigen op die zuidwaarts naar
Nieuw Berlijn en Nieuw Hamburg vliegen met 5.000 mijl per uur, van
een noordelijke stad in Vikingland genaamd Kupenhaggen (3.000.000.000
inwoners). Een rood alarm klonk en vijf Duitse UFO’s, de eerste die in
de bovenloop van Duitsland werden gemaakt voor de capitulatie, gingen
de lucht in.
De voorhoede van de 12 miljoen Vikingland-natie op het continent Vikingland had de kleine 300.000 jonge Duitse natie uitgedaagd. De luchtgevechten hadden sporadisch enkele uren geduurd toen de Atlantiërs (Atturianen)
een ultimatum aan de Vikingen stelden dat als ze de aanval niet stopten,
het Atlantisch vaartuig zich bij de strijd zou aansluiten en de Vikingen met
geavanceerde lasers zou in stukken zou snijden. De Atlantiërs verzekerden de Vikingen dat de Duitsers welkom moesten worden geheten omdat
ze niet opgeëiste droge grond productief maakten. De Nieuwe Atlantiërs
vertelden de Vikingen verder dat de Nieuwe Duitsers (verwant aan de
Vikingen) in vredestijd de meest productieve mensen op de bovengrondse
aarde waren - maar in oorlogstijd de meest destructieve mensen konden
zijn. Tenslotte verklaarde de Atlantisch ambassadeur bij de Vikingen: “Laat
de nieuw aangekomen Duitsers in vrede onder ons leven! We willen niet
dat de oorlog van bovenaf vernieuwd wordt.”
Buiten medeweten van de strijders of de Atlantiërs (Atturianen) trokken
de Bodlanders, die het onverwachte begin van de oorlog in de Binnenwereld met hun eigen ronde vleugels in de gaten hadden gehouden, in.
Voorbij en boven de oprukkende Vikingformatie gooide het Bod-vaartuig
herhaaldelijk een ogenschijnlijk solide krachtveld weg. Het aankomende
Viking-vaartuig, niet op de hoogte van de uitvinding, raakte de barrières
en werd teruggedraaid. Het begin van een uitputtingsslag werd gestopt.
(Voor zover bekend is het bovenstaande verslag de eerste vermelding van
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de betrokkenheid van de Bod’s bij het voorkomen dat de Nieuwe Duitsers
en de Vikingen die luchtconfrontatie in de Binnenwereld verbreden.)
Maar de Nieuwe Duitsers hadden hun gevechtscapaciteiten tegen de
Vikingen op aarde niet eerder getest, toen een oude vijand van bovenaf
begon te roeren.
Opmerkingen over bronnen
Fase I van de onwillige Duitse exodus in de mantel van de aarde in 1572
werd in delen van de Portugese archieven in Lissabon, de Franse archieven
in Parijs en het Vaticaanarchief in Rome verkregen. Eric Von Schusnick, die
in 1977 in Washington woonde, verifieerde aan de onderzoeker de vragen
van de auteur over de verblijfplaats en de bevolking van de huidige Duitse
steden in de aardmantel en de Duitse bevolking in het binnenland, maar
alle informatie over Bodland kwam van Dr. Jerrmus, die op bezoek was
bij de docent uit de hoofdstad van Bodland. Veel informatie over tunnels
kwam van andere Duitse bronnen, waaronder de Zwitserse tunnelbouwer
Karl Schneider. Ben Miller, een veronderstelde naam, Byrd’s navigator
die sinds 1947 ondergedoken zat uit angst voor zijn leven, verstrekte ook
uitgebreide informatie over de tunnel en het interieur en gaf zijn kopieën
van de vroege (en misschien wel eerste) geschreven taal van de wereld
over die gebruikt werd in de oude Antarctische steden die nu bedekt zijn
met ijs. De meeste informatie voor dit hoofdstuk kwam uit oude Duitse
bronnen. Maar officiële documenten, manuscripten en naamloze boeken
in de Library of Congress, alleen gecatalogiseerd op basis van nummers,
werden doorzocht. De beslissende doorbraak in het bijna legendarische
verhaal van de Germaanse penetratie van de Binnenwereld vond plaats
toen Dr. Jerrmus werd gelokaliseerd, die de vele onbeantwoorde vragen
over de nazi-plannen van de 20e eeuw voor de emigratie naar de Binnenwereld voor de Eerste Wereldoorlog en ook de naoorlogse Duitse exodus
leverde. Het was Dr. Jerrmus die de inhoud van de welkomsttoespraak van
koning Haakkuus de Derde, die in 1943 aan de Germaanse neef en nicht
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van de Bovenwereld werd gehouden, ter beschikking stelde en waarin de
voorwaarden voor de bezetting van de Binnenwereld werden vastgelegd.
Dr. Jerrmus vertelde ook over de waarschuwing aan Hitler in 1936, gegeven door Koning Haakkuus de Derde, dat Duitsland niet opnieuw een
wereldoorlog op het oppervlak van de planeet moest aansporen.
8-14 Admiraal Richard E. Byrd vindt de zuidpooltoegang tot
de binnenwereld.
“Hitler leeft nog!” Dat waren de eerste woorden die Joseph Stalin tegen
president Harry Truman en premier Churchill zei toen er een discreet moment was op de conferentie van Potsdam in 1945.
“Het lichaam in de bunker was niet dat van Hitler,” zei Stalin. “Het haar,
de tanden en de vingerafdrukken komen niet overeen”. Daarna gaf hij volledige autopsiegegevens aan de premier van Engeland en de president van
de Verenigde Staten. Op de conferentie van Potsdam werd overeengekomen
dat Amerika de eerste expeditietroepen naar Antarctica zou sturen om te
zoeken naar de overleden Duitse leider en de vermiste onderdanen die
Berlijn en Duitsland eind 44 en begin 45 via verschillende routes hadden
verlaten. Er werd ook afgesproken dat zodra de voorbereidingen konden
worden getroffen, de Verenigde Staten de Zuidpool zouden binnenvallen
en de oude bondgenoten, waaronder Rusland, zouden toekijken als verdere
offensieve actie nodig was zodra de Duitsers zich zouden bevinden.
Daarom verzamelden de Verenigde Staten volgens plan de door Rusland en
Groot-Brittannië goedgekeurde South Polar expeditie. Het bestaan van de
rondvleugelvliegtuigen zou geheim blijven en alleen conventionele wapens
zouden worden ingezet. De hele operatie 1946-1947 werd gefactureerd
als de grootste expeditie ooit naar Antarctica en kreeg publiciteit voor de
media thuis, in plaats van een poging om de expeditie geheim te houden.
Het was ook de bedoeling om een permanente Amerikaanse basis in het
subcontinent te vestigen, een beweging die vertraging had opgelopen toen
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de tijdelijke Amerikaanse bases van 1939 en 1940 werden verlaten vanwege
de oorlog. Maar hoewel admiraal Byrd het boegbeeld van de expeditie
was, was zijn werkelijke rol vermomd. Hij zou “een zoektocht leiden naar
een uitstapje naar Antarctica” waar de Duitse leider en zijn troepen zich
hadden teruggetrokken.
Een begeleidende zeemacht uit Norfolk, Virginia, onder leiding van admiraal Richard H. Cruzen, bestond uit dertien oorlogsschepen, negentien
vliegtuigen, bevoorradings- en transportschepen, uitgerust met helikopters
en ijsbrekers om de weg te wijzen, en een onderzeeër om te helpen bij
alle vormen van onderwater onderzoek of hulp. Alle voertuigen waren
tractoren van het type rupsen, omdat deze nodig waren voor het sleeën
en sleeën van bouwmaterialen, quonsethutten, magazijn, weerstations,
overvloedig voedsel, kleding en alle toebehoren, vooral brandstof en olie,
om een 4000 manschappenmacht te vervoeren in een vijandig vriesland,
waar ijs en sneeuw tot twee mijl diep in de diepte was. Het Antarctische
avontuur was een volledige marine- en landexpeditie en was in zekere zin
een voortzetting van de Eerste Wereldoorlog, op voorwaarde dat er zich een
vijand kon bevinden in de 5,5 miljoen vierkante mijl van de Antarctische
bergen en het enorme besneeuwde afval.
In Christchurch in Nieuw-Zeeland werd een bijkantoorstation opgezet als
het middelpunt voor de communicatie tussen McMurdo Sound, 2365 mijl
verderop. In Christchurch zouden ook extra reparatieonderdelen en voorraden worden opgeslagen voor eventuele verplaatsingen naar Antarctica,
waar de 4.000 manschappen het nodig zouden hebben.
Byrd had een laatste ontmoeting met het leger in de Verenigde Staten, toen
het hem in opdracht van president Truman verboden werd om met zijn
eigen vliegtuig te vliegen tot hij op Antarctica aankwam.
De vlucht naar McMurdo Base vertrok vanaf de Hueneme, Californische
basis op 1 februari, en vertrok met Byrd’s co-piloot (en navigator samen),
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radioman en fotograaf van de National Science Foundation en de National
Geographic Society. Ze zetten een koers uit naar Hawaï als passagier Byrd
achterover leunend met zijn navigator.
De volgende dag vertrok admiraal Byrd met zijn bemanning vanuit Honolulu naar het vliegdekschip waar zijn Antarctische vliegtuig wachtte om hen
mee te nemen op de laatste etappe van de reis naar het Zuidpoolgebied om
de verblijfplaats van de 250.000 Duitsers te vinden. Op de vierde dag na
vertrek uit Port Hueneme arriveerde Admiraal Byrd op McMurdo Base in
Antarctica, waar zijn vaste vleugelvliegtuig werd waargenomen vanuit een
rondvleugelvliegtuig van Duitse origine dat stil boven de Sound zweefde.
Byrd’s team was de eerste die op 29 november 1929 over de Zuidpool
vloog en voor hem was deze vernieuwde reis natuurlijk niet alleen maar
een polaire oefening.
Bij deze gelegenheid was hij vastbesloten om de vermiste Duitsers te vinden. De ironie rond het concept van de expeditie was echter dat, terwijl
sommige planners te horen kregen dat het een polaire trainingsexpeditie
was, Byrd wist van drie eerdere expedities naar Antarctica dat deze reis
onnoemelijke gevaren met zich mee zou brengen en misschien wel veel
meer dan een verborgen vallei, waar geruchten de ronde deden over een
Duitse schuilplaats of de laatste stand.
Maar het was admiraal Byrd’s luchtexpeditie van 9 mei 1926, op zoek
naar de Noordpool, begeleid door de copiloot Floyd Bennett, die zijn ijver
om steeds weer terug te keren naar de pooluiteinden van de aarde, eerst
afschoot.
Het was Bennett die voor het eerst Byrd’s verbeelding wakker schudde
over het feit dat de binnenste aarde hol was met mogelijke ingangen aan
beide polen.
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Bennett had lang een belangrijke gelijkenis opgemerkt in alle voorgaande
verslagen over het Noordpoolgebied (Noordpool). Het weer werd warmer
naarmate een reiziger verder naar het noorden ging. Zo leek het logboek
van Dr. Fridtjof Nansen, 1893-6, overtuigend bewijs te leveren dat het
Noordpoolgebied geen ijskoude oceaan van ijs was. Nansen’ conclusies
luidden als volgt: “We hebben aangetoond dat de zee in de directe omgeving van de pool, in alle waarschijnlijkheid ligt, in een diep waterbekken,
niet in een ondiep gedeelte van de pool. Het ijs leek ongehinderd in het
noorden te drijven”.
(In 1980 bevestigen NASA-kaarten dat de zeebodem van het Noordpoolgebied een glooiende depressie is die begint in het noorden van Groenland en
ongeveer 2.200 mijl loopt. Eigenlijk begint de helling van de oceaanbodem
ongeveer op de 85ste breedtegraad en wordt uiteindelijk de keel van het
Noordpoolgebied die naar de holle aarde leidt.)
De officiële versie van Byrd’s vlucht van 1926 van Spitsbergen naar de
Noordpool is fantasieloos en steriel. Byrd’s logboek heeft naar verluidt
het volgende geregistreerd: “We hebben de Noordpool bereikt. Na twee
zonnige uitzichten en veel foto’s te hebben genomen, gingen we een aantal
kilometers verder in de richting die we waren gekomen, en maakten we nog
een grotere cirkel om zeker te zijn dat we de Noordpool zouden bereiken”.
De volgende geparafraseerde, maar authentieke vermelding van die reis
van 1926 in zijn laatste uren is niet in de officiële rekeningen opgenomen.
“Bennet drong er bij Byrd op aan om op hun bestaande hoogte verder te
gaan boven een oceaan zonder ijs, waarvan de horizon verder leek te reiken
dan de 85ste breedtegraad. In de loop van de tijd werd het kompas grillig,
de rugwind nam toe en de positie van de zon zakte lager. De driemotorige
Ford Vliegtuig bleef slechts een korte afstand in dit gebied van mechanische
verwarring en navigatie-onzekerheid. Byrd, die angstig werd, besloot om
terug te keren en naar de basis te gaan”. Ze hadden het onbekende gezien
en gevoeld. Vanaf die dag deelden Byrd en Bennett (tot zijn dood in 1928)
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dezelfde waarnemingen en vastberadenheid. Zij hadden opgemerkt dat de
bolvormige aarde aan de zogenaamde top van de planeet hol was en dat de
Noordelijke IJszee blijkbaar in een oneindig zwart gat verdween. Voordat
ze de basis bereikten, hadden ze besloten om terug te keren.
In de loop van het volgende jaar, 1927, (de auteur bevestigde dit), bekeken
Byrd en Bennett opnieuw naar de top van de wereld, maar deze keer drongen
ze door tot in het binnenland van de aarde. Hun nieuwe sponsor was de
Amerikaanse marine. Zij vertrokken in het geheim vanuit een onbekende
basis op een onbekende tijd, en tot op de dag van vandaag is er geen officieel
woord van die vlucht beschikbaar gesteld aan biografen of samenstellers.
Byrd heeft naar verluidt in totaal 1.700 mijl gevlogen, waarvan de meest
verbazingwekkende tijd in het binnenland van de aarde is doorgebracht.
Zijn dagboek van de gebeurtenis registreert waarnemingen van wat leek
op prehistorische dieren, groene bossen, bergen, bergen, meren, rivieren in
een warm klimaat waar lange, eerlijke mensen naar de vliegers zwaaiden.
Foto’s van deze plaatsen in het binnenland werden daadwerkelijk gezien
door de onderzoeker.
Richard Evelyn Byrd, afstammeling van een oud Virginiaans gezin en voor
de Eerste Wereldoorlog in dienst van de Amerikaanse marine en als luchtvaartinstructeur tijdens de oorlog, zou op tragische wijze beroemd worden.
Het panoramische bewijs van die historische reis uit 1927 mocht nooit
worden getoond of toegegeven dat het zelfs maar bestond. President Calvin
Coolidge zei bij het zien van de meer dan 300 foto’s en bij het lezen van het
logboek van de vlucht nadrukkelijk: “Niemand! Absoluut niemand zal dit
verslag geloven! Laten we het stil houden! Als we de informatie vrijgeven,
worden we het lachertje van de natie en de wereld.”. President Coolidge
was een New England realist. De beslissing om het verhaal van Byrd’s
epische reis achterwege te laten was geen verzonnen doofpotoperatie. Er
was geen sprake van nationale veiligheid. Anderen naast de president die
de foto’s zag en het logboek las, geloofden gewoon dat het fenomeen van
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een wereld binnen een wereld zo fantastisch was dat het absurd was. (Een
secretaresse van wijlen president Coolidge verifieerde de officiële reactie.)
De foto’s en het logboek van die Byrd vlucht naar het binnenland van de
aarde werden verzegeld en onmiddellijk in een kluis in de Library of Congress geplaatst. Ze hebben daar 12 jaar lang onaangeroerd gelegen. Toen de
Tweede Wereldoorlog begon, werd het geheime verslag van Byrd’s vlucht
uit 1927 herzien en geclassificeerd onder de naam “White Sheet Project”.
In het tweede jaar van de oorlog realiseerden de Amerikaanse Inlichtingendienst en de uitvoerende macht zich de betekenis van een andere wereld
binnen een wereld, vooral toen Jonathon Caldwell, op een trainingsvlucht
in een rondvleugelvliegtuig waarvan de routing over de Noordpool was, in
de zwarte leegte dreef die Byrd in 1927 had aangetroffen. Daarom werd de
Byrd vlucht, samen met Caldwell’s 1940 logboek, omgedoopt tot het “White
Pole Project”. Toen de vijandelijkheden tijdens de Tweede Wereldoorlog
in 1945 werden gestaakt, werd het “White Pole Project” onder de nieuwe
Marine afdeling geplaatst, genaamd Polar Archives, waar het nog steeds
actief is in 1978 op de zesde verdieping van het Nationaal Archief. In de
jaren 1960 werd het NASA-archief de opslagplaats voor een groot deel
van de poolactiviteiten vanwege de intense ruimtevaartactiviteiten en het
daarmee samenhangende wereldonderzoek in de poolgebieden.
Met de lezer die op de hoogte is gebracht van het voorgaande, kunnen
we nu teruggaan naar de omstandigheden rond zijn vlucht van 1946 naar
Antarctica, waar dit hoofdstuk vooral over gaat.
Voor zijn vertrek voor die vlucht in 1946 liet de marine Byrd toe om zijn
uitgebreide kennis uit de eerste hand over Antarctica aan te vullen met nieuw
verworven informatie uit Duitse archieven en boeken. Het meest geloofwaardig voor Byrd waren de heldendaden en waarnemingen van Duitse
teams die vanaf 1937 naar Antarctica werden gestuurd. Deze teams hadden
een groot deel van het subcontinent in kaart gebracht en gefotografeerd
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en de rapporten over hun Antarctische bevindingen waren een boeiende
studie die de nieuwsgierigheid van de zee had aangewakkerd. Byrd was
zich er instinctief van bewust dat de Duitsers liever hadden gezien dat deze
geclassificeerde rapporten niet naar Amerika waren verplaatst, want ze
gaven nuttige aanwijzingen en conclusies over de Duitse bedoelingen op
de Zuidpool. Niet alle geheime informatie over de sondes op de zuidpool
was Byrd gegeven, maar de feiten die hij had geassimileerd verzekerden
hem dat, ongeacht hoe ongelooflijke polaire openingen naar het binnenste
van de planeet door de mensen met wie hij sprak, inderdaad een ingang
naar de binnenste aarde kon bestaan, ongeacht de wetenschappelijke mening. De plaats van zo’n opening, als die er al was, zou in de buurt van de
Zuidpool moeten zijn, onder een bewolkt gebied, dat Byrd in 1929 had
waargenomen, maar niet had kunnen controleren. Die mogelijke plek lag
ten oosten van de Pool op een vlieglijn in de buurt van de 171ste meridiaan.
Als we nog eens terugdenken aan zijn prestaties in het verleden en de
frustraties die het gevolg waren van de overheidsbureaucratie, wist Byrd
dat hij 17 jaar na zijn laatste luchtreis naar de Zuidpool nu met een nieuwe
bemanning weer op weg was naar Antarctica, misschien om voor eens en
voor altijd zijn poolavonturen af te sluiten die het raadsel van het subcontinent zouden kunnen ontrafelen.
Vanuit McMurdo werden Admiraal Byrd en zijn bemanning naar het vliegdekschip gevlogen, 300 mijl ten noorden van de Antarctische wateren. Een
laatste briefing vond plaats en de vlucht was gepland voor de volgende
ochtend.
Elke man van de bemanning had een eed van geheimhouding afgelegd.
Als ze na een bepaalde tijd in de zogenaamde Antarctische oefening niet
terugkwamen, moest een massale noodoproep worden gestart. Maar ongeacht de uitkomst werd afgesproken om het publiek niet te informeren
over het werkelijke doel van de excursie in het onbekende.

340

Verborgen geheim

In de wijsheid van de Joint Chiefs of Staff was Byrd niet op de hoogte gesteld van het geheim van het ronde vleugelvliegtuig dat Amerika toen bezat.
Byrd en zijn mannen hebben de conventionele vliegtuigen gecontroleerd
waarop zij in de Verenigde Staten hadden getraind. Het werd een Falcon
genoemd, maar had geen relatie met de in 1929 door Curtis Wright Aircraft
Company gebouwde Falcon. Dit specifieke toestel was speciaal gebouwd in
1946 voor hoge snelheid en groot uithoudingsvermogen. Het hele project
waaronder het door de marine werd ontworpen, ontworpen en snel naar de
voltooiing werd gebracht, was topgeheim. De snelheid van het vliegtuig is
onbekend, maar er wordt aangenomen dat het een goede marge van meer
dan 300 mijl per uur is geweest. Het bereik was meer dan 6.000 mijl. De
Pratt en Whitney motoren werden ook zorgvuldig afgesteld en alle ongebruikte ruimte in het vliegtuig werd gevuld met extra benzinecontainers,
elk gevuld met 100 gallons en afgetapt in de hoofdbrandstoftoevoerleiding
naar de motoren. Extra voedselrantsoenen, vanwege het extra gewicht,
werden tot een minimum beperkt. In geval van een noodlanding zou er geen
overlevingskansen zijn, met name in de ijle atmosfeer van het gebergte dat
hun weg naar het zoekgebied in de Zuidpoolregio versperde.
Voor het opstijgen was het vliegtuig overmatig zwaar. Zelfs met katapultondersteuning had de piloot moeite om de veilige hoogte te behouden.
Het werd noodzakelijk om meer dan zes uur op een maximale hoogte van
5.000 voet te vliegen, totdat extra brandstof werd verbruikt en de containers
overboord werden gegooid.
De volgende aantekeningen uit het logboek dat Admiraal Richard E.
Byrd bijhield tijdens zijn verkennende reis naar en voorbij de Zuidpool
en naar het binnenland van de aarde. Op 5 februari 1946 begint het logboek: “Gekatapulteerd van een vliegdekschip met volle tanks plus extra
tanks; het vliegdekschip bevond zich ongeveer 300 mijl ten noorden van
de McMurdo-basis; een heldere lucht, op weg naar de nederzetting daar,
die rond 6:50 uur ‘s ochtends de nederzetting bereikte, omcirkelde de
nederzetting; vloog laag, zwaaide naar degenen die op de grond zwaaiden
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in ruil daarvoor. (Byrd’s vlucht vanaf McMurdo, 400 mijl ten westen van
de rand van de eerste bergketen, was tijdrovend in zoverre dat het nuttig
werd om de overtollige brandstof van zijn vliegtuig te verwijderen. Het
was te overladen om voldoende hoogtewinst te maken.) Aangekomen in
het eerste aangewezen gebied om 15.00 uur onze tijd, de lucht zeer helder,
de kolenzak zou duidelijk zichtbaar zijn boven de grond, het gebied drie
keer omcirkeld, een kleine Amerikaanse vlag buiten het raam laten vallen
om de Amerikaanse vlag te claimen. (Reden voor het omcirkelgebied was
omdat de vliegtuigen nog steeds niet voldoende hoogte konden bereiken
om over de 10.500 voetpas van de Axel Heiberg beglazing op het centrale
plateau te kruisen, waar de veronderstelde vallei zou kunnen beginnen in
het binnenland van de planeet).
“De lege benzinetrommels laten vallen door middel van een schietgoot in
de vloer van het vliegtuig. Na enkele uren is het brutogewicht voldoende
gereduceerd om hoogte te winnen en de bergrand over te steken.
“4:20 P.M. -- Aangekomen aan de rand van de vallei, was de zon nog steeds
helder aan de hemel. We begonnen met het volgen van de contouren van
de grond en namen het terrein in acht terwijl we afdalen. In het begin is
de helling geleidelijk en dan wordt het steiler alsof men langs de zijkant
van een berg afdaalt. (Navigator was nu bezorgd dat er te veel overtollig
water werd afgebrand.)
“16:30 P.M. - De ijskap begint dunner te worden en begint nu de blootgestelde kant van de berg te zien.
Onze buitentemperatuurmeter heeft ook een stijging van 10 graden geregistreerd van 60 graden onder nul, waargenomen aan het begin van de
afdaling.
“17:00 P.M. - We volgen nog steeds een helling naar beneden, het ijs is nu
erg dun op de rotsen die de helling bedekken, zie enkele zwarte vlekken
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die steenkool zouden kunnen zijn, de zon staat nog steeds hoog aan de
hemel, de temperatuur blijft een langzame, gestage stijging vertonen, het
kan zelfs tropisch zijn aan de onderkant van de vallei, misschien is zelfs
een Shangri-La alleen maar een tijd te zien.
“5: 30 P.M. - - De hoogtemeter toont een daling van ongeveer een mijl sinds
we de vallei zijn binnengegaan. We hebben zo’n 300 plus mijl gereisd in
een dalende helling, de zijkanten lijken geleidelijk aan steiler te worden.
“6:00 P.M. - Het ijs is helemaal weg, de rotsen zijn nu kaal, de temperatuur
stijgt gestaag, wordt steeds warmer naarmate we dieper gaan, ineens lijken
we een bodemloze put te hebben geraakt waarin de zijkanten recht naar
beneden hellen, het kompas is helemaal gek geworden en werkt helemaal
niet meer. We zijn nu een spiraal naar beneden aan het maken, de zon
schijnt nog steeds, maar wordt zwakker als we afdalen.
“19:00 P.M. - We zijn al bijna een uur in het gat aan het dalen, de lucht
buiten wordt steeds warmer, een paar minuten geleden passeerden we een
kleine waterval van waaruit de stearm leek te komen, we cirkelden om,
zodat onze fotograaf een foto kon maken. Omdat de zon schemerig was,
moesten we gebruik maken van schijnwerpers om een goede foto te kunnen maken.
“20:00 P.M. - We neuzen neer alsof we op een vlakke ondergrond reizen,
het kompas werkt nu helemaal niet meer, de hoogtemeter heeft een gestage daling laten zien, instrumenten geven aan dat onze grondsnelheid is
afgenomen tot ongeveer 50 mijl per uur. Waarom reizen we zo langzaam?
“9:00 P.M. - Berekenen we hebben gereisd naar beneden voor ten minste
100 mijl van de top van het gat, brandstof is half weg, liet een andere lege
gastank. (Extra benzineblikken hielden elk 100 gallons, gemaakt van aluminium 1/8 “ dik.) Het viel horizontaal naar de muur alsof het naar de grond
wordt getrokken; de lezingen zijn gek hier, hebben niet genoeg brandstof
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om verder in de aarde te reizen. (De klok heeft geklonken wijzend op
brandstof op levering in hoofdtanks half gegaan.) Wij zullen terugkeren en
behoorlijk op toekomstige expeditie onderzoeken. Onze brandstof zal ons
terugbrengen als we nu beginnen, de radio is dood, geen contact. (Bemanning was in de war omdat ze, hoewel niet gewichtloos, in staat waren om
langs de zijkanten en op het dak van het vliegtuig te lopen, en loodrecht
op elkaar te blijven staan). Vier gesynchroniseerde klokken aan boord plus
de horloges van de bemanning hielden de tijd bij, maar later bleek dat alle
klokken en horloges zeven uur gewonnen hadden.
“22:00 P.M. - We gaan nu sneller omhoog dan dat we naar beneden zijn
gegaan, en het is alsof we over een vlakke ondergrond reizen, zonder uitleg,
het begint buiten steeds koeler te worden als we naar de oppervlakte gaan.
23:00 P.M. - We komen nu in de buurt van de top waar de steile daling
begon, hebben orders gegeven om een rechte hoek van onze koers te vliegen om de diameter van de schacht te bepalen, de kou begint buiten weer
intenser te worden.
“12:00 Middernacht - We hebben ongeveer een uur gereisd en we zijn
teruggegaan naar ongeveer ons startpunt, volgens de navigator is het gat
meer dan 100 mijl in diameter. We stijgen nu op en winnen gestaag aan
snelheid met de wind achter ons, de temperatuur buiten wordt kouder, de
snelheid neemt automatisch toe”.
FOOTNOTE: Byrd maakte later een speciaal rapport over hoe zijn snelheid zonder hulp van een piloot veranderde van 300 mijl per uur op het
oppervlak naar ongeveer 50 mijl per uur bij het afdalen van het gat of de
schacht. Hij vertelde ook hoe de temperatuur van min 60 graden Fahrenheit
op het oppervlak naar meer dan plus 60 graden Fahrenheit op het punt van
terugkeer tijdens zijn afdaling is gegaan. (Zij rapporteerden ook het zien
van stoom die uit meer dan één gat in de rotsen komt en ontdekten wolkenformaties binnen de 125 mijlschacht. Hun instrumenten registreerden ook
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een gestage stroom van lucht corning van diep in de schacht die hij voelde
goed voor hun verminderde snelheid in afdaling. De admiraal registreerde
dat het gevoel in de grote schacht naar binnen griezelig was alsof men zich
op een andere planeet bevond).
“1:00 A.M. - We zijn nu uit de schacht en gaan de helling op; laat de filmcamera foto’s maken van alle rotsen en op zoek gaan naar tekenen van
leven of vegetatie terwijl we opstijgen, grondijs dat zich vormt en dikker
wordt naarmate we omhoog gaan.
“2:00 A.M. - We zijn nu op de top van de vallei en zullen er overheen
vliegen om de afstand op te nemen. Kan nauwelijks de zon zien opkomen
in het noorden. In deze tijd van het jaar blijft het grootste deel van de tijd
op. Ongeveer vier uur nacht. “3:00 A.M. - We zijn over de top, eindelijk, de
navigator berekende het ongeveer 500 mijl in diameter aan de bovenkant
van de trechter. We zijn nu op weg naar de thuisbasis en de vervoerder.”
In de keel van de trechter (of zoals Byrd het noemde, de spiraal van de
schroef) zag de bemanning in de verte een formatie van minstens vijf
UFO’s die van dieper in het binnenland samenkwamen. Deze waarneming
werd ook gevolgd op hun navigatieradar. Toen de UFO-formatie het ongewapende vliegtuig van Byrd bereikte, plaatste zich een vaartuig op elke
vleugelpunt van het Amerikaanse vliegtuig. Byrd’s fotograaf bleef zijn
stille pacers fotograferen, die duidelijk gedefinieerde Duitse swaztika’s
op hun boven- en onderkant lieten zien.
De Duitse cirkelvormige vleugels van de Duitse vliegtuigen maakten
eigenlijk geen oorlogszuchtige manoeuvres en maakten ook geen radiocontact met Byrd op die specifieke expeditie. De piloot van Byrd kreeg de
opdracht om geen enkele ontwijkende actie te ondernemen en de fotograaf
adviseerde om met de stilstaande camera’s en de automatische camera’s
te blijven fotograferen. Later zouden meer dan 300 binnenlandse foto’s
naar de National Science Foundation en het Nationaal Archief worden
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gestuurd, die het bewijs zouden vormen dat admiraal Byrd en zijn bemanning meebrachten.
“13:00 P.M. - We zijn nu terug op het vliegdekschip dat zonder problemen
geland is. Na een goede rust, vliegen we morgen naar Nieuw-Zeeland voor
onmiddellijke terugkeer naar de Verenigde Staten.”. Volgens de klokken
aan boord van de Falcon vliegtuigen duurde de vlucht 31 uur, maar de tijd
van het vliegdekschip toonde de Falcon was 23 uur afwezig geweest. Bij
zijn aankomst bij het vliegtuig stuurde Byrd een gecodeerd rapport naar
Washington, waarna de admiraal en zijn bemanning drie volle dagen op
het schip rustten. Naast het gecodeerde verslag nam een snel verkenningsvliegtuig speciale documenten en film mee naar Washington via Sydney,
Christchurch en Panama. Na de latere aankomst van Byrd in de Verenigde
Staten werd de admiraal onmiddellijk begeleid naar een topgeheime bijeenkomst in het Pentagon met de hoofden van verschillende gewapende
diensten.
Uittreksels uit zijn logboek werden gelezen en honderden meters filmbeelden werden getoond en uitgelegd aan de militaire brigade.
(Vandaag de dag is de speciaal gebouwde Falcon in Wright Patterson Field,
Dayton, Ohio, onder wraps. Wanneer de feiten van deze expeditie worden
vrijgegeven door de marine, zal het Byrd vliegtuig in het Smithsonian
Institute worden tentoongesteld).
Het logboek van de valk, geschreven door de navigator en gesigneerd
door Byrd, was vroeger opgeslagen in een kluis in een enkele ruimte in
het Nationaal Archief, alleen gebruikt voor de bewaring van dit historische
document. Het kon niet worden gezien zonder een presidentieel bevel. Het
werd in 1976 kort onderzocht door de auteurs gedurende een uur, terwijl
twee bewakers toekeken. Een tweede onderzoek in 1977 werd toegestaan,
met de hulp van senator Lawton Chiles uit Florida. In 1978 werd het logboek verplaatst naar ondergrondse historische gewelven in de Amerikaanse
luchtmacht Kensington Tombs.
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Na de filmvoorstelling van de Byrd Antarctische expeditie werd een vergadering van de gezamenlijke stafchefs gehouden onder leiding van president
Harry S. Truman. Conclusies van die historische bijeenkomst werden vastgelegd door middel van stemmingen dat er onmiddellijk plannen moesten
worden gemaakt voor Byrd om terug te keren naar het bodemloze gat aan
de zuidkant van de wereld, door te dringen in het binnenland, en de Duitse
basis met zijn ronde vleugels te lokaliseren. De datum voor herintreding
werd vastgesteld op 16 februari 1947. Het Amerikaanse eskader zou
opnieuw tegen de Duitsers rijden met conventionele, door een propellor
aangedreven, vaste vleugelvliegtuigen. Byrd werd nog steeds niet op de
hoogte gesteld van het Jefferson-project met de ronde vleugels.
Zo werd de doofpotoperatie van de Amerikaanse activiteiten op Antarctica
voortgezet om te voorkomen dat het publiek de ware bedoelingen van de
Verenigde Staten en hun naoorlogse bondgenoten zou kennen.
Opmerkingen over bronnen
Het logboek van admiraal Byrd uit 1946-47 werd een keer een uur lang en
later opnieuw ter beschikking gesteld. Congreslid Claude Pepper regelde
de eerste herziening en de handtekening van president Ford was nodig
voor een tweede blik. Een marinevlieger die de groep naar beneden en
naar het binnenland begeleidde werd ook geïnterviewd, samen met Byrd’s
navigator Ben Miller, die natuurlijk een hoofdrol speelde. Franklin Birch,
hoofd van Polar Archives, gaf uiteindelijk veel waardevolle informatie en
hulp aan het team van auteur-onderzoekers, terwijl hij de Byrd Flight niet
toegaf. Honderden foto’s van de binnenkant van de aarde werden door de
onderzoeker gezien. De uitverkorenen werden betaald, maar nooit geleverd, omdat het verzet tegen de release van het Byrd verhaal verhardde.
De briefing over Byrd’s terugkeer naar Washington kwam van de Navy
Archives. Krantenrekeningen die op microfilm waren opgeslagen, werden
ook gelezen.
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8-15 Byrd Stalks de vermiste nazi’s
Op 16 februari 1947 leidde admiraal Richard E. Byrd zijn eskader van
acht propellers die Falcon Bombers naar de Zuidpool dreef om het Duitse
verzet te testen. Elk vliegtuig werd aangedreven door vier Pratt & Whitney
motoren en nauwkeurig afgesteld voor de duurvlucht naar het onbekende
binnenland van de aarde. De vliegtuigen waren volledig bewapend, maar
het bevel van president Truman was dat Byrd niet mocht schieten op een
Duits vaartuig dat hij in de holle aarde tegenkwam.
Omdat het eskader het vluchtpatroon van het jaar daarvoor herhaalde,
hielden Byrd en zijn bemanning het terrein in de gaten. Alleen deze keer
daalden, naast zijn eigen bemanning, in totaal 60 verbaasde gevechtsveteranen in een rechte zuidelijke lijn af naar het binnenland van een planeet
die verondersteld werd van een stevige gesmolten kern te zijn. Ze merkten
zorgvuldig op dat de monding van de dubbele trechter of “schroef”, zoals
Byrd het noemde, een opening van 500 mijl in de bodem van de Antarctische vallei had, die taps toeliep tot een diameter van 125 mijl. Door deze
opening zouden ze 800 mijl naar het binnenland vliegen, voordat ze weer
uitkwamen in een vortex-achtige opening in de aarde.
Geleidelijk aan werd de bodem van het gat naar het binnenland breder,
zoals aan de bovenkant, totdat het eskader van Falcons zich in een holle
wereld in een wereld begeeft. Boven de vliegtuigen zag de bemanning de
schijnbare lucht en wolken. Beneden was zee en land net als boven. Ze
bevonden zich nu in het binnenland van de holle aarde die Byrd in 1929
had beschreven als “dat betoverende continent in de lucht - - een land
van eeuwig mysterie”. (Terwijl op het buitenoppervlak van de planeet
een directe zichtlijn op het bolle oppervlak zeven mijl is, zou een directe
visuele waarneming op het oppervlak van het binnenste van de aarde tot
in het oneindige zijn, met uitzondering van onzuiverheden in de lucht).
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Kompassen op het vliegtuig die vreemd genoeg bij de ingang van het binnenste van de aarde weer normaal zijn geworden. Zij daalden nu verder
binnen de bol van de aarde, vliegend in een atmosfeer identiek aan die aan
de buitenkant van de planeet. De zeeën en landmassa’s klampten zich vast
aan de binnenmuren en de leegte ertussen was gevuld met wolken en licht
waarin zich luchtspiegelingen van de zee en het terrein eronder bevonden.
Terwijl de buitenaardbewoners zich met 259 mijl per uur elk zicht met
grote snelheid voortspoeden, zagen ze nieuwe nieuwsgierige prikkels van
nieuwsgierigheid losbarsten. Ze vlogen niet in een gesmolten massa en de
enige warmte- en lichtenergiebron kwam van een kleine mistige vuurbal,
een inwendige zon die voor hen leek te hangen in het midden van het binnenste van de aardbol.
De landmassa’s hieronder waren uitsteeksels aan de binnenkant van de
800 tot 1.200 mijl dikke mantel van de aarde. De vliegers zagen een groot
verschil met de buitenkant van hun planeet. Het binnenland leek een groter landoppervlak te hebben, want naarmate ze verder zuidwaarts gingen,
werden hun visioenen verbreed in deze nieuwe concave wereld die hen
omringt. Er waren geen hemelse lagers, geen Poolster of planeet Venus
om een dode afrekening op te nemen. Elk hoopte dat hun eskader zijn weg
naar buiten kon vinden.
In deze ongelofelijke wereld van fantasie, ging admiraal Richard E. Byrd,
die het bevel voerde over acht marinevalken en 60 vliegeniers, de Duitsers
stalken.
Een belachelijke natie van het aardoppervlak had in het binnenland ingebroken op zoek naar een ander Arisch ras, met wie ze in de huidige eeuw
twee wereldoorlogen hadden gevochten. Was de “vijand” hier in dit hol?
En zou hij vechten?
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Byrd had zijn eskader verder gebracht dan hij zelf het jaar ervoor had
gewaagd. Hij was nu een afstand van meer dan 2.400 vliegmijlen van de
basis aan het opnemen.
Nog steeds vliegend naar het noorden op ongeveer 10.000 voet, zag Byrd’s
navigator, Kapitein Ben Miller, van Navy Air Arm, wat een vliegveld leek te
zijn. (Slechts enkele uren voordat kapitein Miller zich bij Byrd’s bemanning
had aangesloten. Hij had tijdelijk het commando van zijn vliegdekschip, van
waaruit de vlucht vertrok toen Byrd’s oorspronkelijke navigator op het laatste moment ziek was geworden, overgedragen aan zijn commandant.) Alle
ogen van het Amerikaanse eskader gluurden naar beneden en bevestigden
de waarneming. Bij nader onderzoek bleek dat verschillende vliegtuigen
met vaste vleugels in rijen stonden opgesteld en dat de lenzen met hoog
vermogen hun identiteitskenmerken hadden opgepikt. Hakenkruizen, de
emblemen van nazi-Duitsland, waren duidelijk zichtbaar.
Het Amerikaanse eskader vloog verder. Ze bereikten een punt van 2.700
mijl in de aarde voordat Byrd het bevel gaf om terug te keren. De camera’s
op Byrd’s vliegtuig wervelden weg als een beeldverslag van zijn reis werd
gemaakt.
Een uur later keerden de vliegtuigen terug over hetzelfde kompaslagering.
Beneden hadden ze tijdens hun reis rijen gebouwen gezien op hun reis naar
het noorden en eindeloze vliegtuigen op een bepaald lager. Nu waren deze
weg. (De foto’s die de Nationale Defensie later ontwikkelde, lieten zien
dat de luchthaven snel gecamoufleerd was). Plotseling merkten de Falconpiloten op dat ze ongevraagd gezelschap hadden. Boven hen en achter op
hun staart, stonden vijf ongemarkeerde ronde vleugelvliegtuigen, die de
Duitsers uiteindelijk hadden gekozen om te ontmaskeren.
Byrd was naar deze nieuwe Duitse wereld gekomen die slecht voorbereid
was op beslissingen over het voeren van luchtconfrontaties. Hij was vooral
een ontdekkingsreiziger. De Joint Chiefs of Staff had zijn capaciteiten be350
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oordeeld en op het laatste moment kreeg Byrd het bevel om niet op Duitsers
te schieten als hij ze tijdens de vlucht tegenkwam. Deze instructies bestaan
vandaag de dag en waren expliciet. Daarnaast heeft Byrd zijn squadrons
niet geëvalueerd op hun kwetsbaarheid in de huidige luchtstrategie die de
vijf rondvleugelvliegtuigen beheersten. En erger nog, hij beschouwde de
Duitse bestuurde rondvleugelvliegtuigen als zijn natuurlijke vijand met
wie geen compromis mogelijk was. Toch was Byrd geen gevechtsadmiraal
en plotseling werd hij gekatapulteerd om een beslissing te nemen over het
accepteren of weigeren van gevechten vanuit de lucht. Was hij er op dat
moment niet in geslaagd te ontdekken dat zijn “vijand”, de zogenaamde
“vijand”, de propeller of zelfs straalvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog
had achtergelaten? Byrd was zeker op de hoogte van zijn ervaring het jaar
daarvoor dat de Duitsers nu de lucht reed in geavanceerde design vliegtuigen die zijn conventionele Falcon vliegtuigen volledig verouderd maakten.
Maar aan de andere kant, door Admiraal Byrd het voordeel van de twijfel
te geven, was hij opzettelijk van plan om de Duitsers te confronteren en
hen hun hand te laten tonen? Niemand weet welke onlogische drijfveren
hem op het laatste moment tot zijn beslissingen hebben aangezet, maar ze
waren niet het resultaat van een wijze militaire scherpzinnigheid of overlevingsdrang ter plaatse. Het enige wat namens Byrd kan worden gezegd
is dat de ronde vleugels van de vliegtuigen raadsels waren die in zijn geest
paniek veroorzaakten.
Byrd had zijn eigen schutters al opdracht gegeven om bereid te zijn te
vuren (en zijn copiloot herinnerde hem eraan dat het bevel moest worden
ingetrokken). Daarom waren al zijn vliegtuigen in een staat van gevechtsbereidheid. Misschien bleven er tien seconden over waarin de admiraal
van gedachten had kunnen veranderen.
Toen kreeg Byrd een onverwacht bericht over zijn golflengte van buiten zijn
vliegtuig. Admiraal Byrd, dit is generaal Kurt Von Ludwig, commandant
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van de vliegende schepen die u hierboven ziet. Onze vuurkracht heeft uw
eskader onder controle.”
Dezelfde Duitse commandant die werd geïnterviewd om deze episode te
onderbouwen, ging verder: “De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Laat ons
met rust en keer terug naar je basis. Als u echter in vrede op ons station
wilt landen, zullen wij u als Amerikanen in vrede ontvangen, want u bent
niet onze vijand. Onze vliegtuigen en wapens zijn zo superieur aan de uwe
dat ik u adviseer niet op ons te schieten. Uw eskader heeft geen kans om
onze aanval te overleven als u aandringt op vechten. Ik wil u er ook aan
herinneren dat u zich boven het gebied bevindt dat wordt gecontroleerd
door Nieuw-Duitsland en dat u hier onder onze lijdensweg bent”.
Commandant Byrd luisterde maar antwoordde niet. Toen de Duitser klaar
was met spreken, gaf Byrd zijn bevel in twee woorden: “Open het vuur!”
Zijn toestel had nauwelijks tijd om aan zijn bevel te voldoen voordat de
lucht leek te ontploffen.
De valken die door de laserstralen van de schotelantennes werden geraakt,
braken uit elkaar en gingen in een spiraal of de neus dook naar de aarde,
waar de bemanningen bij de inslag werden gedood.
Van wat leek op verborgen luchtafweergeschutplaatsen op het land eronder
straalden er potlooddunne gebroken stralen van rood licht uit. Een Amerikaanse getuige in een van de vliegtuigen die met dit straalwapen was
geraakt, zei: “De straal leek ons geleidelijk aan in de steek te laten en onze
piloot was hulpeloos om de controle te behouden; we moesten weggaan.
Degenen die dat konden, zijn gered”.
Admiraal Byrd zag zijn hele ondersteunende vliegtuig uit de lucht vallen.
Plotseling brak de stem van de Duitse commandant weer in zijn golflengte
in. “Commandant Byrd, u bent een dwaas. Je hebt je eigen mensen opgeofferd. Je was gewaarschuwd. Verlaat nu dit land en kom nooit meer terug.
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Ga onmiddellijk weg.” Byrd was geschokt en raakte snel in shock. Miller nam de besturing over en wees het vliegtuig aan voor de opening die
naar de top van de wereld leidde. Byrd had zijn opdracht uitgevoerd om
de Duitsers te vinden. Hij was het hol van de jonge leeuw binnengegaan,
maar hij was geen Daniël.
De scène die volgde toen de Amerikaanse vliegtuigen op aarde neerstortte,
deed niet denken aan een landing in vijandelijk gebied in oorlogstijd. Amerikaanse overlevenden die door de Duitsers werden opgepikt, werden in
1977 geïnterviewd om de Duitse versie van wat zich afspeelde te verifiëren.
De Duitsers zetten onmiddellijk een totale reddingspoging op om de Amerikaanse vliegers te redden. Sommige van de neergestorte Amerikaanse
vliegtuigen waren niet zwaar gehandicapt. Daaruit kropen de inzittenden
snel met hun handen over hun hoofd naar buiten. Ze werden ontmoet door
Duitsers die hen onmiddellijk ontwapenden en hen vroegen hun handen te
laten vallen en zeiden dat ze zich in vriendelijk gebied bevonden. Duitse
bemanningen renden haastig naar de volledig gesloopte Amerikaanse
vliegtuigen, bliezen branden en verwijderden lijken in een poging levens
te redden. Zesentwintig levende Amerikanen werden uiteindelijk die dag
door de Duitsers bijeengebracht, toen ambulances met artsen naar de
plaats van het ongeval haastten. Para-medici verleenden eerste hulp aan de
overlevende Amerikaanse bemanningsleden toen de ambulances naar nabijgelegen ziekenhuizen in Nieuw Berlijn gingen. In het ziekenhuis legden
Duitse specialisten ledematen aan en staken zorgvuldig genaaide wonden en
maakten het de Amerikanen zo comfortabel mogelijk. Af en toe spraken de
Duitsers de Amerikanen in het Engels toe, sommigen vertelden rustig hoe
ze hun diploma’s aan Duitse en Amerikaanse instellingen hadden behaald.
Bemanningsleden die niet ernstig gewond waren, werden de stad ingebracht. Op een bord aan de rand van de stad stond: “Nieuw Berlijn”. De
“gevangenen” kregen vervolgens een begeleide autorondleiding door de
opkomende stad die de Duitsers in het begin van 1940 in het geheim waren
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begonnen. Voorbeelden van gebouwen ontworpen door Albert Spear in
opdracht van Adolf Hitler werden aan de bezoekers getoond. Verdoofd door
de voorzichtige vriendelijkheid van de Duitsers, kregen de Amerikanen een
maaltijd en werden ze comfortabel gemaakt in een hotel.

Maar niet alle binnenvallende Amerikanen hadden zoveel geluk. Terwijl
Byrd’s vliegtuig naar huis vloog naar zijn transportbasis, balsemden en
kleedden de Duitse mortisten de jonge Amerikanen die bij de inval in
Nieuw Berlijn waren gedood, aan. Met behulp van I.D. kaarten werden de
slachtoffers geïdentificeerd, kenmerken hersteld indien nodig en vervolgens
in hun eigen vluchtpakken hersteld. De resten werden in verzegelde plastic
doodskisten geplaatst.
De Duitse commandant kwam binnen en ontmoette enkele van de overlevende Amerikaanse officieren. Hij stelde zichzelf voor en noemde ze “he354
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roïsche dwazen”. De volgende dag was het 17 februari 1947. Open Duitse
legertrucks hadden de verschillende lichamen van de jonge Amerikanen
opgepakt. De voertuigen verzamelden zich en langzaam droeg de cortege
de dode Amerikaanse vliegers door de brede straten van de nieuwe stad.
Aan het hoofd van het konvooi speelde een Duitse militaire band Mendholson’s Funeral March. Achter de cortege marcheerden de Duitse vliegers
zelf, ter ere van de cortege, in langzame stap. Begeleid in auto’s brengen
Amerikaanse overlevenden de achterkant naar boven.
Terwijl de begrafenisstoet zich naar het luchtveld verplaatst, worden kanonnen in de lucht afgevuurd en alle Duitse vlaggen op regeringsgebouwen
vliegen op halve mast terwijl de dode en levende Amerikanen worden
voorbereid op hun terugreis. Voor de Amerikanen en de Duitsers was het
het officieuze einde van de Tweede Wereldoorlog.
Op de nieuwe Berlijnse luchthaven zaten vijf schotels te wachten. De dode
Amerikanen in onbreekbare plastic doodskisten werden aan boord van een
ander schip geplaatst. De 24 wandelende kisten werden aan boord van twee
andere Duitse vaartuigen gebracht. Tenslotte gingen commandant Kurt Von
Ludwig en zijn bemanning aan boord van het leidende schip.
Een eskader van vijf Duitse UFO’s stond geruisloos op en ging naar het
zuiden naar het gat aan het eind van de wereld om 60 levende en dode
Amerikanen te betreuren.
De schotels kwamen uit de Zuidpooltrechter en namen een noordelijke
koers van het Antarctische continent naar Australië. Ongeveer 1.800 mijl
ten zuidwesten van Sydney, Australië, een Amerikaans vliegdekschip dat
op radioverzoek van de Duitse commandant naartoe gaat. Terwijl vlootcommandant Rear Admiral Cruzen luisterde, werd de platte topcommandant Ben Miller, die nu weer de controle over zijn eigen schip heeft, aan
de radio van het Duitse rondvleugelvliegtuig gekoppeld. Een vriend van
commandant Miller sprak vervolgens vanuit het Duitse schip.
355

De Amerikaanse overlevende deed een beroep op de bevelvoerende officier
om de Duitsers toe te staan aan de ene kant van de vliegdekschepen te landen om Amerikaanse overlevenden te bevrijden. De Duitse UFO’s zaten
als commandant Kurt Von Ludwig boven in een houding van bewaking.
Amerikanen namen afscheid. Er werden geen kanonnen getrokken. Er
werden geen orders gegeven. Er werden geen gevechtsposities ingenomen.
De wandelende Amerikanen stapten uit en trokken vervolgens naar de
andere Duitse rondvleugelvliegtuigen om de gewonden te verwijderen.
Deze werden aan dek geplaatst of geholpen.
Amerikaanse matrozen begonnen in de belangstelling te staan en veel officieren stonden op stille groet. Er was geen Amerikaans woord gesproken.
Er was geen Duitse stem gehoord. Toen de laatste brancard werd verwijderd,
tilde de Duitse UFO’s stilzwijgend op en voegde zich bij hun commandant
in de lucht, toen waren ze plotseling weg.
Onder verdoving in de ziekenboeg van het schip had admiraal Byrd het
laatste hoofdstuk van het tragische drama dat hij was begonnen gemist.
Van onder de vliegdekschepen werd een ambulancevliegtuig gehesen. Binnen 20 minuten was het ook in de lucht, op weg naar Honolulu, Hawaï,
waar Pearl Harbor werd gewaarschuwd om de gewonden te ontvangen.
Dezelfde nacht, meer dan 10.000 mijl van de luchtvaartmaatschappij,
verschenen vijf ronde vleugelvliegtuigen om 20.00 uur boven Arlington,
Virginia. Ze stopten in de lucht en zweefden boven het graf van de Onbekende Soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.
Een Duits vliegtuig brak de formatie en landde in een open gebied bij het
graf. De deur van het schip ging open en verduisterde vormen brachten
de lichamen van de 30 Amerikaanse vliegers die twee dagen eerder waren
omgekomen naar buiten.
356

Verborgen geheim

Er is een geest, vermoedelijk die van de Onbekende Soldaat, die in het verleden vaak was verschenen wanneer een lichaam in staat onder de Rotonde
van het Capitool lag. Het werd door velen gezien bij de dood van Kennedy;
het verscheen toen het lichaam van president Eisenhower in de staat lag
en verscheen ook bij de dood van president Hoover, Johnson en andere
opmerkelijke Amerikanen. In de nacht van 12 februari, toen de Duitsers
de lichamen van de dode vliegers voor het graf van de onbekende soldaat
plaatsten, stapten ze terug en hielden ze de verduisterde scène even in de
gaten voordat ze hun luchtschepen betraden. Terwijl ze toekeken, werd de
verschijning van de dode deegjongen van de Amerikaanse Expeditionary
Force in de Eerste Wereldoorlog plotseling weer gezien. Het gaf een stevige
groet en verdween daarna. De Duitsers zelf zweren dat deze verschijning
heeft plaatsgevonden.
Wat er met de nabestaanden is afgesproken is niet bekend. Toch werden
30 mannen van alle rangen met volledige militaire eer op de begraafplaats
begraven. (Vandaag de dag ligt in een nabijgelegen gebouw een bronzen
plaquette met de namen van de jonge helden - en hoe zij in het midden
van de aarde zijn gestorven. De plaquette zal in het jaar 2000 na Christus
worden geplaatst).
Vanaf de begraafplaats van Arlington hielden drie van de Duitse schotels
halt boven het Capitoolgebouw en zweefden er twee boven het Witte Huis
waar de Trumanen woonden. Tegelijkertijd schenen alle vijf de krachtige
zoeklichten op de gebouwen eronder. Het leger van Washington werd
gewaarschuwd. Daarna sprak de Duitse commandant via het radiokanaal van de luchtmacht. Hij zei: “Deze vertoning van onze kracht is een
waarschuwing. Als we dat wilden konden we zowel uw Witte Huis als uw
Capitool met dodelijke stralen vernietigen en binnen vijf minuten zouden
beide historische plaatsen slechts as zijn. Stuur geen gewapende militaire
expedities meer naar beneden, tenzij Amerika een volledige oorlog wil,”
waarschuwde de Duitser.
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“Als het oorlog is die u zoekt, dan zullen wij u bestrijden, maar wat Nieuw
Duitsland betreft, geven wij de voorkeur aan vrede en de vriendschap
van Amerika. De stem eindigde met te zeggen “de echte vijand van onze
beide volkeren is Rusland”. De hele nacht hing de Duitse schotel boven
Washington. Weinig vermoedden zij de V.S. verkozen om het even welk
van zijn militaire sterkte van het arsenaal van meer dan 500 laser uitgeruste
ronde vleugelvliegtuigen niet te tonen die over het land worden verborgen.
Het Duitse schip vertrok de volgende dag om 9:00 uur ‘s morgens in een
uitbarsting van snelheid naar het westen.
In 1948 stuurden de Russen, die onafhankelijk van de Amerikanen of andere
landen de Byrd foray van 1947 op Antarctica vanuit een basis op Antarctica hadden bekeken, een volledig gewapende vleugel van conventionele
gevechtsvliegtuigen naar het binnenland van de aarde in het noorden. De
Russen, die in 1947 door de Duitsers op de Zuidpool werden ontvangen
door de Amerikanen, maar niet zeker waren van de uitkomst, kozen ervoor
om vanaf hun bases de ingang van de Noordpool te penetreren. De Russische vliegtuigen werden met de computer geklokt door Amerikanen die
Point Barrow passeerden, Alaska op weg naar het oosten. Canadese bases
op drie noordelijke locaties hielden de Russische vliegtuigen gespot. De
Amerikaanse basis rapporteerde 102 vliegtuigen, de Canadese controleposten rapporteerden 97 vliegtuigen.
De eerste luchtconfrontatie van de Russen was met de bewakers van de
Noordpoolingang - afstammelingen van de Vikingen die de Duitsers het
“oude ras” noemen. De Russische vliegtuigen werden in eerste instantie
uitgedaagd door het “oude ras” maar mochten doorgaan toen ze beweerden dat ze op een missie waren naar Nieuw Duitsland in het zuidelijk
halfrond. De nog intacte Russische vleugel ging verder langs de door de
mens gemaakte lichtbol aan de evenaar van het binnenland van de aarde
en snelde naar het zuidelijk halfrond waar, in het hol van de Duitse leeuw,
zeven UFO’s stonden te wachten.
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Geen enkel Russisch vijandelijk vliegtuig ontsnapte aan de Duitse toorn.
Honderd vliegtuigen en hun bemanningen kwamen om het leven. Die
Russische lichamen die geborgen werden, werden gecremeerd. In 4,5 uur
waren er Duitse UFO’s boven Moskou, die de as van de Russische doden
over de hoofdstad schaamteloos verspreidden. Net als bij het incident in
Washington braken de Duitsers in de militaire luchtgolven in en bespotten
ze de Russen met de verklaring: “Hier zijn de overblijfselen van uw dappere vliegers die u hebt gestuurd om ons te vernietigen!”.
Het rode alarm van Moskou klonk. En om de binnenvallende Duitsers
een lesje te leren aan de binnenvallende Duitsers gingen Russische MIGstrijders de lucht in. De een na de ander, de Duitse machines verwijderden
gemakkelijk alle Russische onderscheppers.
De Duitse commandant zweefde in zijn onbeschadigde ronde vleugelvliegtuig, in weerwil van zijn ongedeerdheid, imperiaal boven zijn hoofd.
Dan over de militaire frequenties die momenten voordien gekraakt werden
door Russische gebabbel van luchtgevechten, kwam er een laatste Duitse
stem: “De volgende keer zullen we je vernietigen.”.
De Duitsers vlogen weg - intact.
Ze zouden de Russen jaar na jaar over Moskou beschimpen na die herdenkingsoverwinning.
Die dag, toen de eskaderleider Von Ludwig in Nieuw-Berlijn landde, klopte
hij op zijn vliegtuig en gaf hij commentaar: “Ik zal haar ‘Oude Ironsides’
noemen ter ere van de strijd van vandaag.”
Opmerkingen over bronnen
De officiële verklaring die mondeling werd gegeven was dat Byrd’s vlucht
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van 1947 neerstortte in een Antarctische sneeuwstorm. De nog levende bemanningsleden van de bemanning en de marineregisters bewijzen dat deze
versie van de dood van de vermiste luchtbemanningsleden is bedacht. De
samenstelling van het marinesquadron van het marinebootjagerssquadron
was ondergebracht in het marine-archief van de marine. De correspondentie
met Byrd’s familie bleef onbeantwoord. Het Duitse verslag van de Russische en Amerikaanse luchtvernietiging in het binnenland werd gegeven
door Kurt Von Ludwig tijdens een bezoek aan de West-Duitse ambassade
in Washington. Eric Von Schusnick gaf de weergave van de terugkeer van
de dode luchtmensen naar de begraafplaats van Arlington. De plaquette
ter ere van de doden in wat men de Mini-oorlog in de Binnenwereld zou
kunnen noemen, werd in 1979 door de boekenonderzoeker gezien.
8-16 Verenigde Staten valt vreedzaam binnenwereld binnen
Diep onder een Kensington, in de weide van Maryland, liggen de boomstammen van de tragische vlucht van admiraal Richard Byrds in 1947 naar
het binnenland opgeslagen. In een andere kluis naast de Byrd records, zijn
enkele andere historische Amerikaanse prestaties van grotere betekenis,
opgenomen in 14 geclassificeerde boeken met de records van de Amerikaanse ontwikkeling van ronde vleugels en de prestaties van hun inaugurele
vluchten van 1936 tot 1960.
Deze boeken vertellen over de mannen die nieuwe paden in de atmosfeer
van de boven- en binnenwereld hebben geblazen. Zelfs vandaag de dag
moeten de namen van deze nederige, Lindbergachtige vliegeniers geheim
worden gehouden, vanwege de kennis die zij bezitten als het bekend zou
zijn bij degenen die in 1980 politieke tegenstanders van Amerika waren.
In 1978 kregen de auteurs de gelegenheid om de logs en papieren te bekijken en een aantal geldige oordelen te vellen over de geschiedenis van
de Amerikaanse luchtprogressie in de jaren veertig van de vorige eeuw.
Om de voortdurende wisselwerking tussen de Duitse en Amerikaanse
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inspanningen in de poging om de ruimte te veroveren via dubbele versies
van het rondvleugelvliegtuig te begrijpen, was het noodzakelijk om eerst
het logboek te zien van Byrd’s laatste vlucht naar de binnenwereld en zijn
ongeoorloofde confrontatie met een superieure kracht van Nieuwe Duitsers.
De Byrd episode na zijn vlucht in 1947 naar de binnenwereld wordt
voortgezet. Na zijn vrijlating uit de ziekenboeg van het vliegdekschip,
waar hij in een staat van shock was opgesloten, werd hij naar Washington
gevlogen en leek hij onmiddellijk uit te leggen waarom hij op de Duitsers
had geschoten en de bevelen niet had opgevolgd. Zijn laatste instructies
waren om gewapend te gaan, maar onder geen enkele omstandigheid het
vuur in de binnenwereld te openen. Toen hij na zijn terugkeer voor de
stafchefs verscheen, werd hij dus gedegradeerd voor het negeren van een
schriftelijk bevel. Maar om publiciteit te vermijden en de veiligheid te
ondermijnen, stemde de commissie er niet voor om hem voor de krijgsraad te dagen, hoewel later een onderzoeksrechtbank werd geroepen om
te beslissen over disciplinaire maatregelen. Byrd had immers een eskader
van speciaal gebouwde vliegtuigen, met bekwame bemanningen, in dienst
genomen en had door zijn eigenzinnige ego het leven van meer dan 30
jonge vliegeniers opgeofferd. Als de Duitsers de overlevende gewonde
Amerikanen niet eervol hadden gered en snel hadden teruggestuurd naar
het vliegdekschip aan de oppervlakte (zoals in de notulen van het comité
is opgenomen), dan zou de stemming van het comité zeker zijn geweest
om Byrd te veroordelen. Maar de nationale veiligheidsdeksel was nog
steeds op de Antarctische foray. Er is ook een aanwijzing in de notulen dat
het beeld van Byrd dat door zijn vroegere verkenningen werd gecreëerd,
voor toekomstige historici belangrijker zou kunnen worden geacht dan zijn
fiasco in de binnenwereld. Toch vond iedereen die betrokken was bij de
expeditie het een tragedie - behalve Byrd. Een tentoonstelling die in 1947
voor het Hof van Onderzoek werd geplaatst, bevatte vijf getypte bladzijden, geschreven door Byrd, die vertellen over de “succesvolle exploit”.
Het werd in bevroren ongeloof gelezen door de onderzoeksrechtbank.
De korte samenvatting van de navigator op één pagina vertelde de echte
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waarheid, samen met de getuigen in het vliegtuig van de commandant en
de overlevenden die door de Duitsers werden teruggestuurd.
De bevindingen van de onderzoeksrechtbank die werden doorgestuurd
naar de gezamenlijke stafchefs die Byrd als “geestelijk onbekwaam” bestempelden. Verder adviseerden zij dat hij geen verdere deelname aan het
programma van innerlijke aardse penetratie, zonder verder onderzoek, zou
worden toegestaan, omdat hij volhardde in het opscheppen in het openbaar
over de voorvallen.
Volgens de aantekeningen van Byrd’s briefing voor zijn vlucht uit 1947,
had de luchtmacht-inlichtingendienst de marine geadviseerd hem niet in
vertrouwen te nemen op de in Amerika gebouwde rondvleugelvliegtuigen,
omdat hij daardoor gedwongen zou kunnen worden de Duitsers daarvan
op de hoogte te stellen als hij neergeschoten zou worden.
Het Byrd hoofdstuk over Antarctica werd op tragische wijze afgesloten.
In het volgende boek van de Amerikaanse luchtmacht, dat diep onder de
grond in de graven werd geopend, werden de originele verslagen van de
Amerikaanse poging om het fiasco van Byrd te corrigeren, neergelegd.
De gezamenlijke stafchefs kozen ervoor om de nieuwe Duitse dreiging in
de aarde te laten vallen, wat een slinkse aanpak van de nieuwe Duitse dreiging in de aarde had betekende. De volgende penetratie van de binnenste
aarde zou zijn met ronde vleugelvliegtuigen met bekwame bevelhebbers
en getrainde bemanningen. De nieuwe schepen zouden het slanke, 60 voet
lange schip zijn dat in het laatste jaar van de oorlog was herontworpen. De
topsnelheid van deze nieuwste modellen was meer dan 7.000 mijl per uur en
ze waren gevuld met geavanceerde elektronische apparatuur voor controle
en navigatie. In het schip waren ook langeafstandscamera’s ingebouwd die
nauwkeurig en fotografisch zijn.
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Dat eerste schip, Luchtmachtreferentienummer 16, vertrok in april. Het
voor die reis gekozen schip kon tegen de zon racen, de wind verslaan
en de sterren najagen. Een van de 12 bemanningsleden noemde haar het
liefje van tijd en ruimte. Ze was zo gepast dat de camera’s een 360 graden
boog rond haar vluchtpatroon fotografeerden terwijl ze zich door de binnenwereld bewoog. Haar uitgangspunt was Los Alamos, New Mexico, en
de briefing was om drie uur ‘s morgens. Als alles volgens het vliegplan
verliep, zou ze om zes uur ‘s morgens de binnenwereld binnengaan op de
125 mijl brede, Zuidpoolopening.
Het doel van de vlucht was puur een fotografische verkenning op hoog
niveau. Het schip vervoerde absoluut geen bewapening. Bij de briefing
moesten de instructies zijn om met 5.000 mijl per uur door de steentrechter
van de opening van de Zuidpool te vliegen, een koers naar het noorden te
volgen en weer de bovenwereld in te duiken door de Noordpoolhals van de
Noordelijke IJszee. Terwijl het Amerikaanse vaartuig door de binnenwereld
vloog, verlieten drie kleine 16-voets fotografische verkenners haar ruim
en verkenden ze specifieke stedelijke en militaire locaties. Deze kleine
verkenners, bijgenaamd vlooien, vlogen met snelheden van meer dan 7.000
mijl per uur, en keerden veilig terug naar het 60 voet lange moederschip
voordat ze het binnenste luchtruim van de aarde verlieten. Eenmaal uit de
binnenwereld zou het Amerikaanse schip landen in Brits-Columbia, waar
de debriefing zou plaatsvinden.
De vliegreis was ongelofelijk succesvol en zo snel en ongecompliceerd
voor de bemanning, dat het door hen als bijna onbewogen werd beschreven.
Maar de expeditie was minder goed voor de Amerikaanse militaire strategen toen ze de foto’s bekeken. Want de foto’s gaven de VS zonder twijfel
het eerste authentieke luchtpanorama van de hele binnenwereld. Toen de
foto’s werden geëvalueerd werd besloten om een tweede vlucht te sturen
zodra de kaarten klaar waren en de vliegplannen klaar waren.
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Begin juni vertrok het tweede rondvleugelvliegtuig (Air Force referentienummer 18) vanaf British Columbia naar de Noordpool ingang.
De vliegtuigcommandant was majoor R. Davies. Hij had de opdracht gekregen om de vastgestelde luchtroutering over de Beaufortzee te vervolgen
naar een fix boven de Canadese Queen Elizabeth Islands. Op die coördinaat zou hij op eigen houtje vliegen op een hoogte van slechts 3.000 voet.
Vluchtinstructies waren eenvoudig tot aan de 85ste breedtegraad. Bij die
kaartreferentie werd de navigator gewaarschuwd om het oppervlaktewater te allen tijde in het zicht te houden en constante hoogtemetingen met
behulp van radar vast te stellen. Het was de luchtmacht van Canada en de
Verenigde Staten al bekend dat er een reëel gevaar bestond om letterlijk
van de horizon te vliegen in dat holle gebied van de Noordelijke IJszee,
waar het water op bedrieglijke wijze in de keel van de planeet stroomde.
Ook de bodemhoogte was belangrijk in dat gebied waar kompassen en
instrumenten onregelmatig werden. Jonathon Caldwell, tijdens een eerdere
trainingsvlucht in 1943, was in die noordelijke leegte gestruikeld toen hij
op zoek was naar een route naar Europa over de top van de wereld. Het
Caldwell logboek en het daaropvolgende interview met Caldwell door
Davies had de bemanning voorbereid op elke desoriëntatie, paniek of verwarring die zou kunnen ontstaan bij de niet-ingewijden die zich vanaf de
top van de wereld in de aarde wagen. De reis naar het binnenland van de
aarde werd natuurlijk al lang voor het tijdperk van de satellieten gemaakt.
Maar vandaag de dag bestempelt de NASA de geografische noordpool als
denkbeeldig - de neutrale zone of het dode centrum van de aarde. In dit middelpunt van de 1.400 mijl brede opening is de locatie van de denkbeeldige
Noordpool of het eindpunt van de noordelijke breedtegraden. Er bestaat
geen zee- of landoppervlak tussen de 90ste en 85ste breedtegraad; het is
een gapend gat. Vijfentachtigste breedtegraad bevindt zich ongeveer aan
de rand van de opening naar het holle binnenste van de Aarde. (De echte
magnetische noordpool begint op 86° oosterlengte over het TAYMYRschiereiland Siberië.)
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Maar in 1947 was er geen navigatiekaart over hoe de top van de wereld te
bereiken aan de rand van het gapende gat dat naar het binnenland leidde.
Met al zijn geavanceerde uitrusting moest een vlieger die op de keel van de
oceaan vloog, dit doen in de taal van de vlieger “bij de zetel van zijn broek”.
Om 6 uur ‘s ochtends sloeg het U.S. Air Force vliegtuig nummer 16 met
500 mijl per uur op de keel van de oceaan. De snelheid werd gecorrigeerd
naar 750 mijl per uur zoals geadviseerd tijdens de vroege ochtendbriefing.
Terwijl het vliegtuig in de afgrond van de oceaan afdaalde, versnelde ze
tot de ongelofelijke snelheid van 5.000 mijl per uur. Alle camera’s werden
aangezet toen het schip de 1.200 mijl lange en diepe afdaling begon die
haar aan de andere kant in een andere wereld zou brengen. Nog steeds
reizend op 3.000 voet hoogte, kwam het vliegtuig vanaf het bovenste oppervlak van de planeet in het binnenland over spaarzame nederzettingen
van Eskimo’s, veel geavanceerder dan hun bovenaardse verwanten. De
Amerikaanse bemanning had al tot hun verbazing eilanden in de stomende
keel van de oceaan geobserveerd en gefotografeerd die het dierlijk leven
leken te ondersteunen - namelijk dinosaurussen, die naar schatting miljoenen jaren aan het oppervlak uitgestorven waren.
Nu, in de Eskimo-landen, merkten ze kuddes zeehonden op van rotsachtige
voorposten. Na een zuidoostelijke koers kwamen ze al snel een andere
landmassa en andere beschaving tegen.
Kort daarna wisten ze voor een historische zekerheid over welk gebied
ze vlogen.
De radar van het schip pikte de bogeys op. Toen bevestigden visuele
waarnemingen de aanwezigheid van vreemden die hen tegemoetkwamen.
Dit zou de eerste test van de wil en de diplomatie van Majoor Davies zijn.
De majoor wist dat het doel van de expeditie in de eerste plaats verkennend was, om zo laag mogelijk fotografisch bewijs te verkrijgen en dat de
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tweede reden voor de reis naar het binnenland van de aarde was om vast
te stellen of er mensen werden aangetroffen die oorlogszuchtig waren. Een
ander hoofddoel was het verkrijgen van alle mogelijke informatie over de
vestigingen van de Nieuwe Duitsers.
De onderzoeksschepen waren ronde vleugelvliegtuigen, vergelijkbaar met
maar kleiner dan de Amerikaanse machine. Plotseling zaten deze acht tot
tien ongeïdentificeerde bogeys op het binnenvallende schip uit de bovenwereld. Majoor Davies drukte op een knop. Op de bodem van het vliegtuig
van de Amerikaanse luchtmacht stonden grote groene letters voor één
woord: PEACE. Het woord flitste af en aan als een aandachtstrekker voor
de stijgende vliegtuigen eronder. De aanvallende vliegtuigen kwamen op.
Toen brak een stem in uitstekend Engels over de Amerikaanse intercom.
“Identificeer en stel het doel van de luchtinbraak boven Vikingland vast!”
Majoor Davies antwoordde: “Onze indringing in uw gebied is niet opzettelijk of oorlogsgeoriënteerd. We zijn ongewapend. Onze bedoelingen
zijn vreedzaam. Dit is een Amerikaans vaartuig en we zijn dit land binnengekomen om alleen maar te observeren wat de Nieuwe Duitsers doen
en of ze oorlogszuchtig zijn”. Het antwoord lijkt de Vikingcommandant
tevreden te stellen. Hij antwoordde: “U zegt dat u in vrede komt. Ga in
vrede. Maar verlaat onmiddellijk ons luchtruim! Mocht u ons nog eens
officieel willen bezoeken, neem dan contact op met onze oppervlaktebemiddelaar, de IJslandse regering, en het verzoek zal worden doorverwezen
naar de juiste autoriteiten! Majoor Davies vloog weg en nam zijn volgende
willekeurige peiling mee naar een waargenomen lichtbol in het midden
van het binnenland. Terwijl ze naar het zuiden snelde, pikten de camera’s
steden en dorpen op die niet verschilden van die aan de oppervlakte. Ze
zagen ook vee en paarden en kuddes schapen, verzorgd door herders. Ze
zagen het allemaal, het stedelijke en het landelijke. Op volle zee zagen ze
zelfs zeilschepen en merkten ze de gestage noord-zuid passaatwinden op.
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Het schip had nog steeds 2.000 mijl aan reserve-energie die hij niet had
gebruikt. Onbewapend als ze waren, vertrouwden ze bij een aanval op
deze reservesnelheid om een ontwijkende tactiek te ontwikkelen of de
confrontatie te verlaten. De bemanning hoopte dat als ze op een vijandig
schip zouden aankomen, het niet eerst zou vuren en later - te veel later vragen zou stellen.
Binnen twee uur na een zigzagkoers kwam het schip op een nieuw dor land.
Toen ze zo’n gebied bereikten, hadden ze te horen gekregen dat ze nieuwe
Duitse vliegtuigen met ronde vleugels konden verwachten. De briefing voor
de vlucht bleek correct te zijn. Neerkijkend zagen ze soldaten op de grond
boren op een onmiskenbare manier. Veel kazernes en bouwkampen waren in
de buurt, evenals visuele bewijzen van de aanleg van een nieuwe spoorlijn.
Het beeld was bijna sereen, toen van onderaf de luchtafweergeschutschelpen
begonnen te barsten. De piloot schoot tot op 60.000 voet en merkte op:
“Ik wed dat die granaten ‘in Duitsland’ op hen zijn gestempeld’. Maar de
beschietingen werden niet lang volgehouden. Op de bodem van het Amerikaanse schip flitste opnieuw de grote groene letters PEACE aan en uit. Het
luchtafweergeschut hield op. Gehelmde Duitse soldaten staarden omhoog
naar het schip dat in een taal sprak die ze verstonden. Het Amerikaanse
schip vloog vervolgens over een grote nederzetting met een gevestigde
luchthaven. Bij het inbreken in de Amerikaanse golflengte vroeg een stem
in het Duits om identificatie en vluchtplan. Majoor Davies wist dat een
tweede kritiek punt was bereikt in zijn verkenning van de binnenwereld.
De vluchtofficier overhandigde de microfoon aan een luitenant die Duits
sprak en antwoordde als volgt op de toren: “Wij zijn een verloren oppervlakteschip van oorsprong USA. We kunnen niet verklaren hoe we hier
aankwamen nadat ons kompas gek geworden was. De instrumenten werken
nu in orde, maar de navigator kan de oriëntatiepunten niet identificeren.
Kunt u een routebeschrijving geven?”
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Geen enkel Duits rondvleugelvliegtuig ging de lucht in. De camera’s op
het Amerikaanse vliegtuig bleven maar wegvluchten naar de stad en de
omgeving. (Latere studie toonde aan dat de stad Nieuw Berlijn is.)
De Duitse torenoperator pauzeerde, alsof hij in overleg was. Daarna antwoordde hij, met een expliciete verwijzing naar het vertrek naar de oppervlakte. Het Amerikaanse vaartuig, dat nog steeds in het Duits spreekt,
dankte de toren en verliet het tafereel op een noordelijk kompaslagering,
zoals aangegeven. Na een vlucht over de stad op 3.000 voet, begon het
Amerikaanse vaartuig zijn noordelijke spoor en keerde later terug naar de
evenaar van het binnenland, waar een kleine bal van licht als markering
fungeerde.
Een uur later werd de snelheid verlaagd toen ze naar de binnenste zon toe
kwamen. Het licht was niet intens noch kwetste het de naakte ogen. Aangezien zij de reusachtige 600 mijl diameter bol naderden, merkten zij op het
op een gigantische lantaarn van China leek, rond de omtrek waarvan daar
ging een geribbelde kattengang. De grote deuren die naar het binnenste van
de lantaarn leidden, waren duidelijk zichtbaar, waar zich de bron van het
diffuse licht bevond. Bij nadere inspectie vanuit de lucht bleek niet hoe de
door de mens gemaakte bol in het midden van de lucht werd opgehangen.
De bemanning merkte op dat één kant van de door de mens gemaakte
zon bedekt was met een schild dat, door langzaam te draaien, daglicht en
duisternis naar de binnenwereld bracht - net als de zon hierboven.
Terwijl het Amerikaanse ambacht het wetenschappelijke wonder bestudeerde en fotografeerde, vond een derde confrontatie plaats. Van hoog
boven een ander eskader van ongeïdentificeerde Atturrese ronde vleugelvliegtuigen daalde een ander eskader af op het eenzame Amerikaanse
schip, dat strikt buiten de grenzen van het binnenste zonnegebied lag. Het
PEACE-bord in het groen werd opnieuw aangeflitst en het schip draaide
zich om zodat de nieuwkomers het bord konden zien. De uitdaging kwam
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abrupt. “Identificeer de aanwezigheid in de buurt van de zon en leg het
uit.” De Amerikaanse commandant reageerde snel. De commandant van het
Atturrese schip vroeg vervolgens het oppervlakteschip te vertrekken en zijn
politie-eskader begeleidde het binnenvallende schip terug in noordelijke
richting naar de ingang aan de top van de wereld.
In hun vlucht van fantasie door de binnenwereld fotografeerden de scheepscamera’s ook een waterval die de Niagara Falls in het niet viel. Vlakbij
was een waterkrachtcentrale. Op een andere locatie op het continent waar
de Atturreërs woonden, werd een immense geiser van water gezien die
miljoenen liters stoom en warm water in de lucht gooide en een reusachtig
meer vormde. Vanaf het stuwmeer werd een netwerk van leidingen gezien
die naar steden op vele kilometers afstand leidden. De bemanning was nu
gewend aan verschillende en veranderende omgevingen. Ze kwamen tot
de conclusie dat de binnenwereld niet zo dichtbevolkt was als de bovenwereld, maar het volgende primitieve tafereel was onverwacht. Want in
een onbewoond land waar geen tekenen van beschaving waren, kwamen
de camera’s op een tijdsbestek dat terugging tot de oude geschiedenis. In
dit gebied zagen ze eigenlijk een primitieve stam met speren, bogen en
pijlen tegen een vijand vechten. Er is niets nieuws onder de zon, zelfs een
door de mens gemaakte zon niet.
Ongehinderd en onbeschadigd betraden het Amerikaanse rondvleugelvliegtuig en haar bemanning van zes man eindelijk weer het luchtruim
van de Noordelijke IJszee. Op de top van de keel naar de buitenwereld
toe namen ze een positie in toen de kompassen werden gestabiliseerd en
het ronde vleugelvliegtuig op weg was naar het geheime luchtstation in
Brits-Columbia. Enthousiaste ambtenaren zouden wachten om te horen
of de bemanning van de vredesmissie erin geslaagd was om de kracht van
het land met eer te tonen. Als ze dat hadden gedaan, zou de schaamte van
het jaar ervoor teniet zijn gedaan.
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Een nieuw universeel woord PEACE was in alle landen in het binnenland
geflitst, of de inwoners nu Duits of Scandinavisch spraken of de oude taal
van de wereld. Maar zelfs toen al wisten de Amerikaanse leiders bij de
heroverweging van het resultaat van de reis naar het binnenland dat er
naties aan de oppervlakte waren die zouden zijn gekomen om te vechten
als hun grondgebied zelfs onopzettelijk was geschonden.
Bij de landing merkte de bemanning op dat ze bijna 24 uur op de missie
waren geweest. Ze werden rustig thuis verwelkomd. De commandant legde
kort uit dat de missie succesvol was geweest. De bemanning verslond het
ontbijt en viel in hun bed.
De belichte film werd van het schip verwijderd en naar het verwerkingslaboratorium gebracht. Twintig uur aan foto’s zou het visuele resultaat
zijn van het vakmanschap van de cameramannen. Later, toen de film werd
gemonteerd, zouden de bestudeerde meteorologische gegevens, samen met
de opname op de navigator’s tape track, en de radioconfrontatiedialoog, de
VS voor het eerst worden voorzien van een grafisch begrip van de wereld
in onze wereld, dat duizenden jaren verborgen was gehouden.
Na de ontwikkeling van de films zouden de foto’s de innerlijke atmosfeer
van wolken en regen en zelfs een enorme onweersbui laten zien, waarbij
bliksemschichten op dezelfde angstaanjagende manier flitsten als aan de
oppervlakte. De debriefing duurde enkele dagen en deskundigen uit de
hele Verenigde Staten en Canada werden opgeroepen voor een gesprek.
Samenvattend was de conclusie van de vlucht naar de holle aarde dat (1)
de rassen in het binnenland van de aarde niet vijandig of oorlogszuchtig
waren, en (2) de Nieuwe Duitsers zich nu bewust waren van de mogelijkheden van Amerika’s ronde vleugels en waarschijnlijk “hun luchtmacht
niet significant genoeg hadden herbouwd voor een hernieuwde agressie
tegen hun oude vijand. Misschien nog belangrijker, werd opgemerkt dat
de Nieuwe Duitsers, die echt de Duitsers van de bovenwereld waren in
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een nieuwe omgeving, geen enkele vijandigheid hadden getoond tegen de
ongewapende Amerikaanse bezoeker die ze zeker hadden herkend. Misschien brak er een nieuwe dag aan.
De volgende vraag die de VS zich zou moeten stellen, zou niet militair
maar politiek van aard zijn.
Wanneer en hoe zou het het best mogelijk zijn om een bilaterale relatie met
alle of een deel van de naties in de binnenwereld aan te gaan?
Er zouden dertig jaar voorbijgaan voordat dat probleem zou zijn uitgewerkt.
Opmerkingen over bronnen
Op een dag zullen historici het drama van de Admiraal Richard Byrd excursies naar de Polen en in de aarde herschrijven om een gedenkwaardig
ontbrekend hoofdstuk aan de Amerikaanse geschiedenis toe te voegen. Het
waren Byrd’s vluchten, ongeacht de laatste rampzalige, die zijn opvolgers
ertoe aanzetten om de zoektocht naar de “legendarische” Binnenwereld
voort te zetten en te bewijzen dat deze echt was. Kort geïnterviewd voor
dit hoofdstuk was Kapitein R. Davies van de vlucht van 1947 met een
Amerikaans rondvleugelvliegtuig naar het midden van de aarde. Het meest
overtuigend van de teruggekregen informatie waren de beeldcomposieten
die de eerste kaart van het holle interieur van de Bovenwereld vormden.
De auteur kreeg een volledige lijst van de aanwezigen en een beschrijving
van de dienst en de definitieve begraafplaats van de voormalige Duitse
dictator. De stoffelijke resten van Hitler zijn sindsdien twee keer verplaatst.
De openbaring van in Duitsland gebaseerde oorlogsaspiraties op verschillende Zuid-Amerikaanse locaties werd geschetst om de lezer te laten zien
dat er zich na de Tweede Wereldoorlog twee afzonderlijke Duitse takken
ontwikkelden, één in de richting van Bodland - en de andere verborgen in
de uitgestrektheid van niet-ontgonnen Zuid-Amerikaanse gebieden, voor371

namelijk onder de leiding van de nazi’s. De andere tak was in de richting
van Bodland.
8-17 Byrd’s Luchtramp in de holle aarde zorgt voor een
naoorlogse houding van de Tweede Wereldoorlog.
Een hernieuwde militaire waakzaamheid van de geallieerden uit de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde zich na Byrd’s ontsnapping uit Nieuw-Duitsland
in 1947 en zijn daaropvolgende landing op het Amerikaanse vliegdekschip
ten zuiden van Australië.
Aan boord bevonden zich Amerikaanse militairen van alle diensten plus
de Britten, Canadezen en Australiërs, en leden van de andere gewapende
diensten. Na de briefing door zijn militaire adviseurs was president Truman
voldoende gealarmeerd om de belangrijkste bondgenoten van de Tweede
Wereldoorlog te overtuigen om zich resoluut in te zetten voor de toekomstige uitkomst van de Planeet Aarde.
Drieëntwintig dagen na Byrd’s debriefing lag het jacht van de president
voor anker in Biscayne Bay, Florida. Hier kwamen ‘s werelds belangrijkste
naties en hun stafchefs in het grootste geheim bijeen om een strategie uit
te stippelen om te reageren op een vijand die toch nog niet verslagen was
en die misschien zijn luchtmacht aan het vernieuwen was om een tactisch
voordeel te behalen over de hele wereld in de superioriteit van het vliegtuig
en de bewapening. Alle aanwezigen geloofden dat de Duitse militaire ambities doorgingen en de Britten, Fransen en Amerikanen gingen er openlijk
van uit dat er een crisis bestond waarin de democratie een nieuwe strijd
tegen de dictatuur van Hitler zou moeten voeren.
De Byrd-presentatie van de Nieuw-Duitse vesting die in de aarde wordt
gebouwd, werd aan geschrokken militaire gasten gegeven. Daarop volgden voorstellen en tegenvoorstellen waarbij werd overeengekomen dat de
voorbereidingen voor de verdediging van de buitenwereld op het continent
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Antarctica moesten beginnen, zowel op als voor de kust, en dat Alaska en
Noord-Canada, die in een lijn tussen Groenland en Rusland ook onmiddellijk verdedigd moesten worden. Daarom waren de verdedigingshoudingen
die in die periode ontstonden voornamelijk gerelateerd aan de poolgebieden.
In lijn met deze verschillende nationale opvattingen werd besloten dat
de Antarctische ontdekkingen van een opening naar het binnenland van
de aarde en de Duitse aanwezigheid in de aarde geheim moesten worden
gehouden. De vriendelijke buitenste aardmetalen die de lucht berijden
zouden de confrontatie met Nieuw-Duitsland met de nieuw ontwikkelde
ronde vleugels en hun wapens nooit toelaten. De vraag was ook wat het
antwoord van de buitenste aardse wezens zou zijn als de hogere aardnaties
de oorlog in de holle aarde zouden opnemen of andersom. Zo werd de
reactie van de hogere aardlanden op de poolgebieden conventioneel en
werd besloten dat de ronde vleugels in het geheim alleen voor bewaking
zouden worden ingezet.
Voortaan waren alle naties het erover eens, dat de nieuwe geallieerde militaire aanwezigheid in de poolgebieden zou moeten toenemen en zou worden
vermomd onder verschillende namen. Er was de Canadese Operatie Pine
Tree en de Dew Line op het noordelijk halfrond. Op het zuidelijk halfrond
werden hoogspringen en het geofysisch jaar, met hun verscheidenheid aan
logistieke en tactische oefeningen, gehouden. De Amerikaanse basis van
Groenland in Thule zou een wetenschappelijke ijsbasis zijn en het Canadese
Baffin Island Station zou ook de spot drijven met de waarheid. Er werd niet
vermeld dat de vroege waarschuwingsstations zich op korte vliegminuten
van de Noordelijke Poolingang naar het binnenland bevonden. Niemand
zou toegeven dat McMurdo Bay in Antarctica het hoofdkwartier was voor
een eventuele schans.
Als gevolg van deze naoorlogse beslissingen strekt zich vandaag de dag
over heel Noord-Amerika een lijn van Arctische verdediging uit van de
Beringstraat tot Groenland. Rusland had een eigen systeem voor vroeg373

tijdige waarschuwing boven zijn 70ste breedtegraad. De verdediging van
de wereld, die aan het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw is
begonnen, is sindsdien verder verbeterd en onderhouden.
Op het zuidelijk halfrond bestaan sinds 1959 bemande stations, bezet door
de landen die het subcontinent hebben ondertekend en die bij verdrag het
subcontinent controleren. West-Duitsland is geen partij bij het noordelijke
verdedigingssysteem en draagt ook geen mensen, materialen of geld bij.
De Nieuwe Duitsers zijn ook geen van de Antarctische bewakers, ondanks
het feit dat de Duitsers aan het einde van de jaren ‘30 en het begin van de
jaren ‘40 de Antarctische regio waarschijnlijk uitgebreider hebben verkend
en in kaart gebracht dan welk ander land dan ook.
Veel landen hebben zich ertoe verbonden om de ware aard van hun polaire
activiteiten opgesloten te houden. Maar wat in 1936 gemakkelijk voor het
publiek te verbergen was, was niet het geval in 1946, toen Canada, Amerika en de buitenlandse regeringen van Canada, Amerika en de regeringen
van de Verenigde Staten een batterij perskorpsen en adviseurs eisten om
de waarheid te onderdrukken dat er een nieuw luchttijdperk bestond, zelfs
de journalisten die erin slaagden om de junkets naar de Poolstations te
verdringen. Terwijl de onderdrukking voortduurde, gebruikten bepaalde
militaire public relations-agentschappen van de regering de geschreven
tactieken van verzinsel en bedrog om het geheim van de tijden te verbergen.
In 1947 was de regering geneigd te geloven dat het Amerikaanse volk onmiddellijk oorlog met de Duitsers zou hebben geëist, en de regering wilde
dat vermijden. Maar achteraf gezien weten we nu dat zowel de Duitsers
als de geallieerden moe waren van een totale oorlog. Wat betreft de zogenaamde vliegende schotels, blijven de meeste regeringen geloven dat het
achterhouden van de waarheid over de zogenaamde vliegende schotels
massahysterie zou voorkomen. Zij betalen wetenschapswoordvoerders om
het bestaan van het ronde vleugelvliegtuig belachelijk te maken. Maar er
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zijn niettemin wat in gezag, in het bijzonder in de V.S. die geloven dat een
geleidelijke versie van de feiten gunstig zou zijn.
Ongeveer de tijd Byrd zelf werd officieel de mond gesnoerd, werd het
gerealiseerd door de bondgenoten van de Wereldoorlog II dat de volledige
geografische ontdekking van een ingang van een binnenwereld bij de polen door het Duitse bestaan in dat nieuwe land complexer was gemaakt.
Want als het bestaan van de binnenwereld in het openbaar zou worden
onthuld, zouden de militaire complicaties van de Duitse aanwezigheid
noodzakelijkerwijs worden onthuld en vice versa. Niemand in de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk of Rusland die de nieuwe Duitse oorlogsmachine in gedachten had, gaf er de voorkeur aan om te denken aan
de wederopbouw van een “Vierde Rijk”, waarvan de stichter had beloofd
dat het 1000 jaar zou duren.
Welke kracht het ook was die de poolantagonisten controleerde, de aardse
luchten en in het bijzonder het
Polen, waren jarenlang gevuld met buitenaardse schepen die de ijskoude
lucht aan beide uiteinden van de planeet doorzoeken.
De nasleep van Operatie Hoogspringen en Byrd’s expeditie naar het binnenland was tragisch voor Byrd en zijn familie. Hij was al afgesloten van
de lucht in Valparaiso, Chili, terwijl hij emotionele opmerkingen maakte
over gedenkwaardige ontdekkingen die hij tijdens zijn poolverkenning
deed. Een soortgelijke schaamte deed zich later voor op de NBC-radio in
New York. De door de regering gesponsorde ontkenningen van een binnenlandse wereld werden vervolgens naar voren gebracht en Admiraal
Byrd kreeg van President Truman te horen dat alles wat hij tegen de media
zei voortaan gecensureerd zou worden. Byrd zou echter niet het zwijgen
worden opgelegd. Hij vertelde de autoriteiten dat hij van plan was een
boek te schrijven over zijn ervaringen bij de Polen, ongeacht de grap van
de regering.
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Op een dag in oktober 1954 ging admiraal Byrd in afzondering. De volgende
drie jaar brengt hij door in een privé-sanatorium in de buurt van Tarrytown,
New York, van waaruit hij niet met de buitenwereld communiceert, met
uitzondering van bepaalde familieleden.
Genummerd door het bevel tot geheimhouding van de stilte ondertekent
de avonturier bij het verlaten van het sanatorium een overeenkomst dat hij
nooit meer zijn ervaringen in de holle aarde zal vermelden. Deze Amerikaanse ontdekkingsreiziger, die als eerste een winter alleen op Antarctica
doorbracht, als eerste de Zuidpool doorkruiste, als eerste de Zuidpool door
de lucht overstak, als eerste de holle binnenlanden van de aarde in vloog
vanaf de Noordpool, zweeg tot hij in 1957 op 56-jarige leeftijd overleed.
Als avonturier had hij de durf en de helderheid die hem het equivalent
maakten van Sir Walter Raleigh of Francis Drake. Maar datzelfde opportunisme dat hem naar nieuwe grenzen leidde, samen met zijn onverzadigbare
publieke ego, waren juist de kenmerken die hem uiteindelijk onacceptabel
maakten voor zijn regering toen er een collectieve geheimhouding werd
geëist.
Het is gemakkelijk voor een auteur om de schuld vast te stellen of conclusies
te formuleren. Er zijn echter nog te veel onbekende bijdragende omstandigheden om de gebeurtenissen van 1946 en 1947 en de pogingen om de
openbaringen van de innerlijke wereld te blijven onderdrukken, volledig te
begrijpen. Wat betreft Admiraal Richard E. Byrd, zijn opmerkelijke menselijke zwakheid kan zijn geweest dat zijn frustratie hem aan een gebroken
hart heeft doen sterven omdat hij of niemand anders zijn bijdrage aan zijn
land en aan de mensheid in het algemeen mocht evalueren.
Posities van grote naties na de oorlog
Maar hoewel Byrd’s ontmoeting met de Duitsers in 1947 in de Binnenwereld met de Duitsers onmiddellijk de houding van de geallieerden in de
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Tweede Wereldoorlog verhardde, hebben de politieke gebeurtenissen van
1945 en 46 ook de houding getemperd en het verbond in tweeën gedeeld,
nog voordat de wapens tot zwijgen waren gebracht.
President Franklin Delano Roosevelt bleef indringender en vijandiger
tegenover de Duitsers dan Churchill of De Gaulle, wier graafschap zwaar
te lijden had gehad van de oorlog. Roosevelt’s Duitse vijandigheid werd
alleen overtroffen door die van Stalin. In 1945 had Roosevelt in de laatste
weken van de oorlog opgeroepen tot een maximale vernietiging van grote
Duitse steden door Britse en Amerikaanse bommenwerpers. Maar Churchill, die het ermee eens was, had het plan opzettelijk uitgesteld omdat hij
de onnodige dood van meer dan 36.000 Londenaren tijdens de blitz van de
Duitse V-bommen niet kon vergeten, evenals de vernietiging van historische
Engelse monumenten van monumentale betekenis. De vroege Roosevelt/
Churchill kameraadschappen waren niet volledig tot bloei gekomen in
een blijvende vriendschap toen Churchill een toenemende ecomanie en
een onnodige mility truculence van de Amerikaanse president opmerkte.
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde liep, was de meest dringende
noodzaak om te beslissen over het lot van een verslagen Duitsland. Vandaar
de vredesbesprekingen in Casablanca, Teheranca, Caira, Jalta, Potsdam en
Dunbarton Oaks tijdens de laatste jaren van de oorlog.
Van bijzonder belang voor het verhaal van de ontwikkeling van de rondvleugelvliegtuigen, evenals voor de toekomst van Europa en de wereldnaties,
was de conferentie van Jalta, die in februari 1945 begon. Die conferentie
onthulde angstaanjagende gebeurtenissen die er bijna toe leidden dat de
westerse geallieerden de naoorlogse verliezers van de Tweede Wereldoorlog
werden en het Sovjetimperium de onbetwiste kampioen van de wereld werd.
Architecten van de rampenformule waren Joseph Stalin, de sluwe boze
premier van de USSR, en Franklin Delano Roosevelt van de VS, die Churchill ervan beschuldigde dat hij gek was geworden terwijl hij in Jalta was,
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zoals later werd bevestigd door getuigenissen van drie Amerikaanse artsen
voor een hoorzitting van een congrescomité. Daarom wordt de episode
van Jalta hierin kort geschetst om aan te tonen hoe Roosevelt’s tryst met
Stalin op die conferentie niet alleen de verdedigingshouding van de Engelssprekende bondgenoten heeft beïnvloed en de grenzen van bezet Europa
na 1946 heeft geëtst, maar ook het feit van de ontwikkeling van het ronde
vleugelvliegtuig onder striktere dekmantel heeft verborgen.
Roosevelt’s vertrek naar Jalta werd met paranoïde geheimhouding geregeld, veel verder dan de voorzorgsmaatregelen die nodig waren voor zijn
veiligheid. Onder de codenaam Argonaut werd zelfs vice-president Truman
niet eens de presidentiële bestemming meegedeeld. En de speciale trein
met de 125 VIP’s en meer dan 300 personeelsadviseurs werd op de plaats
van bestemming van Newport News, Virgiania, uit elkaar gehaald toen de
presidentiële trein na detraining werd gecamoufleerd en de locomotieftenders zelfs overstapten om identiteit te voorkomen. Bovendien werd de
trein opnieuw geschilderd en werden de serienummers gewijzigd voordat
de wagens naar verschillende bestemmingen werden omgeleid. Jarenlang
werd de trein door schrijvers aangeduid als de mysterieuze trein die in het
niets verdween en zelfs in verband werd gebracht met de Bermudadriehoek.
Vanuit de mysterietrein stapte het Jalta-feest onder Roosevelt aan boord
van de kruiser Quincy onder leiding van kapitein Elliott M. Senn, en een
van de grootste begeleiders uit de maritieme geschiedenis vertrok uit de
haven met bovengrondse vliegtuigen, sub achtervolgers en oppervlakteschepen. Van Malta, de Amerikaanse partij, gebonden 1.250 mijl ver
voor Rusland, vertrok in een luchtbrug van meer dan 200 Amerikaanse
vliegtuigen, waaronder zestien Switft P38 Verlichting die de wacht over
het vliegtuig van de president zou vliegen, gevlogen door col. Ray W.
Ierland. In de aangrenzende vliegtuigen onder de gevechtsparaplu zouden
hoogwaardigheidsbekleders zoals minister van Buitenlandse Zaken Stettinius, eerste assistent-minister van Buitenlandse Zaken Dean Acheson,
Admiraal Koning en Admiraal Leahey en stafchef George C. Marshall,
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speciale adviseurs van de president, de heer Harry Hopkins, Justitie Jimmy
Byrnes, de heer A.V. Harriman en de heer Alger Hiss zitten. De dochter
van president Roosevelt, Anna, de vrouw van luitenant-kolonel Boettiger,
was ook aanwezig, evenals perssecretaris Steve Early, die zijn drie poolverslaggevers in Casablanca moest verlaten.
Afgezien van de persaandacht, (geen berichten tot Roosevelt na de conferentie thuiskwam in Portsmouth) was Jalta de meest zorgvuldig geënsceneerde conferentie van de verschillende die in de laatste dagen van de
Tweede Wereldoorlog werden gehouden. Vice-premier Molotov verwelkomde de aanwezige Amerikaan toen hij op 3 februari 1945 om 12:10
uur op Russisch grondgebied landde, waar een erewacht werd opgesteld
in de 40 min graden kou. De Russen hadden voor de paar minuten een
jeep omgebouwd zodat president Roosevelt de troepen kon inspecteren
op de melodie van een brassband die de Stars and Stripes speelde. Later,
in een American Packard, reed de Russische gast 80 mijl naar Jalta waar
erewakers langs de route de Amerikaanse president om de 50 voet begroetten. De hoogwaardigheidsbekleders werden ondergebracht in de grootste
residentie in de omgeving, de kamer Lividia Palace, gebouwd in 191 1
door de laatste Russische tsaar.
Toen de conferentie werd geopend, zette Stalin zijn bijgedragende vleierij
voort door als gastheer te eisen dat de zieke Roosevelt tot voorzitter zou
worden benoemd. De twee noemden elkaar al snel Joe en Franklin. De
Britse delegatie, vooral Churchill en Anthony Eden, waren ontzet over de
ongeremde vertrouwdheid tussen de Amerikaanse en Russische leiders. Top
Amerikanen begonnen ook te huiveren, maar vrijwel alle open afgevaardigden waren onbekend, Stalin en Roosevelt waren het meest communicatief
met elkaar terwijl ze over de telefoon in hun privé suites praatten.
Aanvankelijk vroegen de Russen onder Stalin openlijk om het grootste deel
van Europa onder controle te krijgen, waaronder Frankrijk, Noord-Italië, de
Balkan, Griekenland, Kreta, Syrië, Palestina, 2/3 van Finland, de Baltische
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staten, IJsland, een deel van Groenland en zelfs een terugkeer van Alaska.
De Russen waren toen van plan om Spanje met geweld in te nemen. In het
uiterste oosten vroeg Stalin om Port Arthur, geheel Mantsjoerije, buitenMongolië. Hij stelde ook voor China binnen te vallen door Rusland om
Mao Te Sung, die zo onafhankelijk was dat hij de voorkeur gaf aan zijn
eigen merk van het communisme in plaats van een marionet van de Sovjets
te worden, te verwijderen.
Het Britse team, lang op zijn hoede voor de Sovjetdoelstellingen en hun
schaamteloze minachting voor de Westerse Geallieerden, drong aan op de
verdeling van Europa zoals het nu is. (Na Jalta dreigden de Britse legers
onder Montgomery met de Duitsers samen te werken en door te rijden
naar Moskou als de Russen één voet van het grondgebied ten westen van
de Elbe zouden veroveren). Eisenhower en andere Amerikaanse leiders,
waaronder Patton, waren het met elkaar eens, maar Roosevelt veto’s tegen
het plan. Tijdens de conferentie in Jalta maakte Churchill consequent zijn
standpunt kenbaar dat
Polen moet vrij blijven van de bezette Russische troepen en dat Duitsland
niet uiteengevallen moet worden, anders zou het weer opstaan. Maar hij
bleef erop hameren dat Frankrijk, hoewel verslagen en geen overwinnaar
in de oorlog, intact en onbezet moest blijven.
Tijdens de conferentie bloeide de Roosevelt/Stalin-aanhechting dagelijks
op en de Amerikaanse president baadde in de ego-opbouw die Stalin en
zijn assistenten hem overspoelden. De Russische inlichtingendienst had
lang geraden wat Roosevelt het liefst wilde. Het ging niet zozeer om de
verdeling van de Europese landen, maar om zijn verklaarde benoeming tot
president van de pas evoluerende Verenigde Naties, waarvan de winnaars
van de Tweede Wereldoorlog tijdens de oorlogsjaren de grondleggers van
de Tweede Wereldoorlog aan het voorbereiden waren. Stalin was zich er
ook van bewust dat het aan het hoofd staan van de Nieuwe Wereldorde Roosevelt’s grootste droom was, het bezetten van elk moment van vrij denken.
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Daarom erkende Stalin dat Roosevelt niets hem in de weg zou staan om
hoofd van het nieuwe planetaire lichaam te worden. Zoals Stalin dagelijks
de zwakke en falende Roosevelt opmerkte, moet hij geweten hebben dat
Roosevelt al zijn oude voorzichtigheid in de wind had gegooid om steun te
krijgen voor het presidentschap van de komende naties - en hij moet ook
slim verondersteld hebben dat er niets te verliezen viel door Roosevelt te
nomineren, wiens levensloop kort leek te zijn. De verlammende polio die
Roosevelt zijn hele politieke leven had bevochten, had hem een verzwakte
man nagelaten. Dus met de tijd aan de kant van Stalin kon hij niet verliezen
door Roosevelt voor te dragen als hoofd van de Verenigde Naties in ruil
voor het grootste deel van Europa plus andere concessies.
De conferentie in Jalta duurde vijf weken en tegen de derde week, toen de
Britten een onheilspellend doel onder Stalins voorwendsel om bevriend
te raken met Roosevelt vermoedden, trokken ze de telefoonlijn aan om
Roosevelt’s privé-suite in het Lividia-paleis te bereiken. Onmiddellijk was
Churchill verbaasd te ontdekken dat Stalin en Roosevelt hun eigen geheime
overeenkomst voor de verdeling van Europa hadden gesloten, ongeacht de
openlijke ontkennende zittingen en ook hoe de twee samenzweerders de
nieuwe wereld van de naties zagen zoals zij een herziene grondwet voor
ogen hadden. Terwijl de conferentie doorging, bereikte de weerklank van
de geheime intrige die Stalin stiekem met Roosevelt uitvoerde de oren van
de waarnemend president van de VS, Harry S. Truman, in Washington, VS,
de weerklank van de geheime intriges.
Een verbijsterde Vicepresident Truman was bewust gewaarschuwd door
twee vooraanstaande congresleden en een andere toen nog onbekende
bron dat president Roosevelt de geallieerde zaak in Jalta ondermijnde en
dat er - snel - iets moest worden gedaan. Het was op dat moment dat William Donovan, president Roosevelt’s keuze om de O.S.S. (Voorloper van
de CIA) te leiden, werd opgeroepen door waarnemend president Truman.
Truman’s boodschap aan Donovan was duidelijk. “Ontmoet me vandaag
om één uur ‘s middags op de begraafplaats van Arlington!”.
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Op het rendez-vous vertrouwde Truman zijn bezorgdheid toe aan de chef
van de inlichtingendienst en vroeg of hij op de hoogte kon worden gebracht van de gebeurtenissen in Jalta. Donovan, in de eerste plaats, vertelt
de waarnemend hoofd dat zijn inlichtingendienst op bevel van Roosevelt
niet naar de conferentie was gebracht, maar toch was er een O.S.S. man in
de vermomming van een marinekapelaan. Donovan zei dat de codenaam
van de agent Pater John was, een bonafide katholieke priester. Dan vertelt
Donovan aan Truman dat het Pater John is die hem en andere vrienden in
Washington heeft gewaarschuwd.
Donovan en Truman kwamen op die bijeenkomst overeen om aan de verslagen van pater Johannes toe te voegen en uit de eerste hand te ontdekken
wat er werkelijk gebeurde in Jalta. De waarnemend president vroeg generaal Donovan wat er nodig was om de tegenspionage van de Roosevelt/
Stalin-transacties op gang te brengen en Donovan antwoordde: vijfduizend
dollar in mijn handen vandaag en een snel vliegtuig naar Londen. Truman
ging naar zijn eigen persoonlijke rekening en haalde de benodigde 5.000
dollar op die Donovan nodig zou hebben voor de financiering van de reis
naar Jalta zonder regeringsvouchers, en op Andrews Air Force Base stond
een van de vijf nieuwe Amerikaanse vliegtuigen te wachten op het hoofd
van de OSS. In Londen werd het hoofd van de Europese operaties van
Donovan gevraagd om klaar te staan. Hij ging onder de codenaam van
generaal-majoor Charles Lawson, een afgestudeerde van Princeton.
Achtenveertig uur later was de geheime O.S.S.-agent General Lawson via
Leningrad over de “bult” naar Moskou gevlogen. Daar op de Amerikaanse
ambassade bevestigde een bekende O.S.S.-agent dat er in Jalta tussen
Roosevelt en Stalin iets mis was. Het krijgen van een lift naar Jalta in een
Russisch verzendingsvliegtuig, de Russen hoewel hij door Roosevelt werd
gebeld. Om de identiteit te verbergen voor Amerikanen die hem zouden
kunnen herkennen, werd Generaal Lawson ingekwartierd met een Brit.
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Drie uur na aankomst in het hoofdkwartier van Jalta, had de Amerikaanse
OSS-agent Roosevelt’s telefoon afgetapt die het Lavidia Palace binnenkwam. Wat hij eerst bevestigde waren de geruchten: Stalin, Molotov en
Roosevelt voerden een gesprek in het Engels met Molotov die moeilijke
passages voor Stalin interpreteerde. De Russen spraken hopelijk over een
Nieuwe Wereld met Roosevelt, de wereldleider van het geplande orgaan
van de Verenigde Naties dat gepland staat voor de eerste bijeenkomst in
San Francisco ergens in 1947. Roosevelt toonde zijn opgetogenheid door
de eer, zelfs via de telefoon. Er was echter een kleine vangst - iets wat
de Russen in ruil daarvoor wilden hebben. Roosevelt wist alles over het
teruggeven van gunsten, maar zelfs Generaal Lawson was verbaasd toen
hij hoorde dat Molotov Roosevelt die avond tegen hem zei dat hij al zijn
deuren van binnenuit op slot moest doen en al zijn personeel, met name
veiligheidsmensen, naar buiten moest sturen. Om 12 uur middernacht
zouden Stalin en Molotov Roosevelt en zijn dochter Sis alleen in het appartement bezoeken om een contractuele overeenkomst te bespreken. Ze
zeiden dat ze door een geheime doorgang zouden komen die zou eindigen
bij de muur van het gastappartement dat door de Amerikaanse president
en zijn dochter werd bezet.
Die avond werden er insecten geplant in Roosevelt’s appartement. Generaal Lawson wachtte verwachtingsvol toen 12 uur middernacht naderde.
Precies op het uur dat Stalin en Molotov op het punt stonden aan te komen.
De dochter van de President’s zus luisterde naar de klap op het verborgen
paneel en blijkbaar keek de agent naar de muur en hoorde de agent haar
zeggen: “Kom binnen, Heren, de president verwacht u,”.
Er volgde een klein praatje als eerst op de band en Stalin maakte Roosevelt
blij door te prijzen dat hij zo deskundig de vergaderingen van Jalta voorzat
en dat hij de beste keuze van de wereld was om de komende vergadering
van de Verenigde Naties te leiden. Stalin vroeg slechts één gunst terug en
hij sprak in het Engels:
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“In ruil voor onze verzekerde steun voor uw wens om in de naoorlogse
jaren aan het hoofd te staan van het werelddeel van de naties, willen wij
de plannen voor uw rondvleugelvliegtuig.
De Russen hadden hun bod gedaan. Waar de Duitsers een miljoen dollar
voor hadden betaald in 1936 toen ze de ruwe Caldwell-plannen kochten,
wilde Stalin nu niet alleen de halve wereld maar ook de plannen van het
rondvleugelvliegtuig.
Er was een stilte als Roosevelt pauzeerde, nog steeds een weerspiegeling
van de vroegere Russische vleierij om hem als hoofd van de wereld naar het
sterrendom te duwen. Tenslotte sprak de zieke Amerikaanse president. “Ik
zie geen reden waarom Rusland het geheim van het ronde vleugelvliegtuig
niet zou moeten delen. Aangezien Rusland onze bondgenoot moet zijn in
een Nieuwe Wereld van één natie onder het VN-orgaan dat ik zou leiden,
zou iedereen de voordelen van het grote ronde vliegtuig en de motor ervan
moeten delen”.
Stalin trok vervolgens een overeenkomst in het Engels uit zijn zak terug, die
in ruil voor het ronde vleugelgeheim (dat eerst door Roosevelt zou worden
geleverd), zij Russische invloed zouden gebruiken om hem hoofd van de
Nieuwe Wereldorde van Naties te maken. Vicepresident van het nieuwe
orgaan zou Joseph Stalin zijn en secretaris-generaal zou A.V. Molotov zijn.
Alle drie de partijen ondertekenden en zus was getuige van de handtekening
van haar vader, het staatshoofd van de Verenigde Staten van Amerika.
De volgende dag ontmoette een lachende Roosevelt Churchill en zei in
afscheid: “Ik denk dat het tijd is om te overwegen om de Russen de plannen
voor het Amerikaanse rondvleugelvliegtuig te geven. Churchill keek zijn
voormalige vriend aan en antwoordde: “Geloof me! Ik weet heel goed dat
u door de vleierij van die Brigand Stalin in de val bent gelokt”. En kijkend
naar Roosevelt, sloot Churchill het gesprek af met de toevoeging: “En u,
meneer, bent gek geworden”.
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Binnen vier dagen zou generaal Charles Lawson terug zijn voor Truman,
waar hij en belangrijke leden van het Senaatscongres het opgenomen verhaal zouden horen van hoe Roosevelt ermee instemde om Rusland zonder
toestemming van het congres of advies van het Amerikaanse leger te geven,
welk deel van Europa de Russen ook wensten, en het geheim van de tijden,
het vliegtuig met de ronde vleugel.
De leden wisten niet dat Estes Plateau, de bezoeker van een andere planeet
(Venus) die in 1943 een beroep deed op Roosevelt, hem eraan had herinnerd dat zijn persoonlijke ambities hem op een dag in dezelfde categorie
zouden plaatsen als Hitler en Stalin.
Jalta eindigde. De Amerikanen kwamen thuis. En president Roosevelt
hield zich aan zijn deel van de vreselijke Russische afspraak. Plannen van
de laatste ronde vleugels werden afgeleverd bij het Oval Office en in zijn
bureau geplaatst.
Op een ochtend van eind maart 1945 arriveerde de Sovjetambassadeur
Andre Gromyko in het Witte Huis voor een audiëntie met president Roosevelt. Toen de Rus vertrok, droeg hij een ongemarkeerd pakket dat binnenin
de plannen vasthield aan het rondvleugelvliegtuig waarop Johnathon E.
Caldwell en duizenden anderen uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië
hun carrière hadden geperfectioneerd.
Nog geen tien dagen later vroeg Gromyko om een tweede audiëntie met
de Amerikaanse president. De Rus bij de terugkeer van de plannen van
het ronde vleugelvliegtuig naar Roosevelt vertelde hem dat de Russische
ingenieurs ten onrechte hadden bewezen dat de blauwdrukken vals waren
en geen relatie hadden met het ware ontwerp en de motiverende kracht
van een operationeel vliegtuig.
De Russische diplomaat had gelijk. In de nacht waarin de plannen in
Roosevelt’s bureau lagen opgesloten, kwam een onbekende O.S.S.-man
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binnen met behulp van het personeel van de geheime dienst en wisselde
de authentieke blauwdrukken uit met valse.
Dezelfde dag waarop Gromyko de uitgewerkte plannen terugbracht, riep
Roosevelt Vicepresident Truman in en legde uit dat “de plannen van het
door hem gevraagde rondvleugelvliegtuig waren vervangen”. Zonder zijn
eigen dubbelhartigheid uit te leggen, vroeg de president Truman om zo snel
mogelijk de juiste plannen te krijgen en na te gaan wie deze had vervangen
of valse plannen had getekend.
Vicepresident Truman stemde in met het bevel, maar als onderdeel van de
taak drong hij er bij president Roosevelt op aan dat hij eerst een rustige
pauze in zijn favoriete kuuroord, Warm Springs, Georgia, zou nemen.
Truman beloofde dat de plannen bij terugkeer klaar zouden zijn en hij
geloofde voorlopig dat de afwezigheid van Roosevelt het onmiddellijke
probleem zou oplossen om te voorkomen dat het ronde vleugelgeheim in
vijandelijke handen zou vallen. Roosevelt vond Truman’s suggestie een
perfecte manier om Jalta te herstellen en hij maakte zich klaar om onmiddellijk te vertrekken.
Op 5 april stierf Roosevelt in Warm Springs en een van de eersten die
van zijn dood hoorde en een zucht van verlichting ademden was Winston
Churchill of England. De hoogste Amerikaanse luchtmachtofficieren waren ook tevreden, net als onnoemelijke anderen die op de hoogte waren
van Roosevelt’s perfidie. President Truman verzegelde onmiddellijk de
Jalta-papieren van zijn overleden voorganger, waaronder het geschenk aan
Rusland met ronde vleugels.
Omdat het lichaam van wijlen de president in de gesloten kist lag, bewaakt
door vier mannen van de geheime dienst, vroeg Eleanor Roosevelt om de
kist te openen zodat zij haar man voor de laatste keer kon zien. Het deksel
werd opgetild en een paar minutenlang keek ze naar de man wiens visie de
bouw van het rondvleugelvliegtuig op een vriendschappelijke internationale
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basis mogelijk had gemaakt, en die Amerika in de Tweede Wereldoorlog
had opgenomen, maar wiens ambitie in de laatste dagen van zijn ziekte
hem ertoe bracht te proberen de grootste uitvinding op de planeet, het
rondvleugelvliegtuig, weg te geven. Als hij niet was tegengehouden door
de O.S.S., wiens taak het was om de geheimen van de natie te bewaken,
zouden de militaire en wetenschappelijke programma’s die het Anglo/Canadese/Amerikaanse team had ontwikkeld, door de Sovjets zijn ontvreemd,
wiens echte doel de overheersing van de wereld was.
Harry Truman, die tijdens zijn dagen met de politieke machine van Kansas
City Pendergast leerde lezen wat de zwakheden van het menselijk karakter
zijn, keek minachtend naar de gedrongen Rus in kniehoge laarzen, een
kniebroek en een khaki-hemd: “Ik noem je maarschalk Stalin en jij spreekt
me aan als Mr. President!”
Vanwege de nieuwe Amerikaanse harde lijn onder Truman hielden de
Amerikanen en Britten het grootste deel van Europa vrij van de bezette
Sovjetcontrole.
Als gevolg van de militaire angst die het Stalin/Roosevelt-akkoord veroorzaakte, heerste er in de VS, Canada en Groot-Brittannië een hechte
doofpotaffaire over het rondvleugelapparaat. Zelfs gekozen congresleden
in de VS en parlementsleden in Canada en Groot-Brittannië, of degenen
die benoemd waren in de Amerikaanse Senaat of de Canadese en Britse
bovenhuizen, werden behoed voor de steeds diepere geheimen van het
rondvleugelvliegtuig, of het nu van militaire, wetenschappelijke of technologische aard was. Naarmate de veiligheidsrangen sloten, werd het in
Canada en Groot-Brittannië een beschuldigende overtreding om in het
openbaar over de fenomenen te discussiëren of te schrijven, terwijl in de VS
andere repressieve en geheime maatregelen van censuur werden toegepast.
Zo werd het rondvleugelapparaat, dat zich oorspronkelijk als een verborgen
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lijke wereld had gevestigd, geleidelijk aan een versterkte geesteskracht.
De ronde-vleugel-veiligheidsafdeling verlaagt vaak degenen die vragen
stellen over de fenomenen, en de mensen die het waagden om de waarheid aan het licht te brengen, werden vijanden binnen de staat die zo nodig
vernietigd moesten worden. Kortom, door zijn heimelijke samenstelling
moesten de bewakers van het rondvleugelvliegtuigcomplex de wetten van
de staat omzeilen om te overleven en voort te kunnen gaan, de Freedom
of Information Act hielp uiteindelijk de misstanden van de doofpotaffaire
van het rondvleugelvliegtuig te herstellen.
(Voor de voorbereiding van dit hoofdstuk, 78 jaar oude CIA generaal Charles Lawson (niet zijn juiste naam) kwam uit pensioen om de onderzoeker
te helpen en het boek af te ronden. Toen de OSS-informatiegegevens
werden gelezen in het Nationaal Archief (inclusief de Stalin/Roosevelt
overeenkomst over het rondvleugelvliegtuig), werd duidelijk waarom de
anglo-Amerikaanse veiligheidsrangen na 1945 steeds strenger werden
gesloten. Generaal Lawson wordt door president Reagan en de huidige en
huidige CIA-directeuren beschouwd als de grootste levende legendarische
figuur uit de Tweede Wereldoorlog.)
Opmerkingen over bronnen
De auteur probeerde tevergeefs om een kopie te verkrijgen van de buitenaardse kaart die gebruikt werd om buitenaardse wezens toe te laten tot
de planeet Aarde. De tekst werd gelezen, maar er werden geen kopieën
toegestaan voor publicatie. Ook was het niet mogelijk om de naam van de
directeur van die afdeling te gebruiken, ondanks dat hij het meest behulpzaam was bij het interviewen. Er werden zes interviews gehouden met de
heer Estes Plateu. Het eerste was in Danny’s Café, Washington, vergezeld
van majoor Donald Keyhoe. De tweede ontmoeting werd geregeld door
een hoge ambtenaar over de protesten van een andere militaire inlichtingengroep. Veel van de informatie werd niet gebruikt. Er werd geen poging
gedaan om te bewijzen of Venus bezet is vanwege boekbeperkingen,
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hoewel de heer Plateu de auteur heeft uitgenodigd om zijn vaderland te
bezoeken - met toestemming van onze regering natuurlijk. Plateu zegt dat
zijn vader George Washington bezocht in het veld en de huidige Plateu
bezocht Lincoln bij meer dan een gelegenheid waarvan de auteur is gegeven record. Plateu zegt ook dat zijn vader een waarnemer was in Palestina
en Rome op het moment van Christus. De oudere Plateu hoorde Christus
vele malen prediken in het Heilige Land en verifieerde zo de evangeliën.
Plateu zou van zijn vader gezegd hebben dat als het volk alleen maar naar
Jezus had geluisterd, de wereld vandaag de dag een paradijs zou zijn. In
astrale projectie is Plateu niet fotografisch te fotograferen. Daarom werd een
kunstenaar gebruikt om zijn portret te tekenen op een niet nader genoemde
plaats. De eerste kunstenaar weigerde het project af te maken vanwege
bedreigingen voor zijn leven. Het is duidelijk dat Plateu’s bewegingen in
de VS zo beperkt zijn door de ongrijpbare autonome UFO-controlegroep
in de buurt van Washington, dat Plateu’s nut voor Amerika en de wereld
in het algemeen niet effectief kan worden aangeboord. Het Vaticaan werd
twee keer bezocht door de onderzoeker om de bezoeken van de buitenwereld te verifiëren. Hij sprak met Paus Paulus, de Staatssecretaris van het
Vaticaan, en de Staatssecretaris van het Vaticaan, die begon met te zeggen:
“We verwachten niet dat je dit gelooft - we hebben het zelf moeilijk om
over de realiteit ervan te beslissen”.
De eigen interpolatie van de auteur werd toegevoegd aan die van de notities van het Vaticaan om de rol van het christendom in de wereld van
vandaag te bekijken. De meeste protestantse leiders die in Amerika werden
benaderd, reageerden niet open en geloofwaardig op de opmerkingen over
buiten- of buitenaardse bezoeken aan kerkmannen, waarbij ze discussies
vermeden of het onderwerp ketters noemden. Dr. Billy Graham gaf geen
antwoord of organiseerde geen bijeenkomst. Maar een wetenschapper in
Stanford zei: “Hoe kon slechts een paar honderd bladzijden in de bijbel
alle dingen van de toekomst vertellen die God wil dat de mens weet? Het
Oude Testament en de Openbaringen lezen dat belangrijke profetieën aan
het eind van deze tijd zouden worden ontvouwd. Ook als er buitenaardse
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wezens en luchtschepen van andere planeten aankomen en we contact
hebben gemaakt met de mensen in de aarde, dan moeten we even stilstaan
bij het feit dat Galileo zijn tijd ver vooruit was, maar dat hij de moed had
om te verklaren dat ‘de aarde niet het centrum van het heelal was’. Een
Dokter van Goddelijkheid die een klas in Openbaringen onderwijst aan
een Californische christelijke universiteit zei:
“Het concept van Christus’ verzoening voor de zonden van de mensheid
moet worden overgenomen in het geloof - maar de studenten van vandaag
stellen vele andere vragen van deze tijd waarop we meer volledige antwoorden nodig hebben. En een topschrijver voor een grote protestantse
evangelische vereniging zei: “Het is niet nodig om God te bewijzen. Vertel
gewoon de feiten. Gods woord moet elk onderzoek doorstaan! Anders
is het niet Gods Woord.” Maar de Israëlische premier Manechim Begin
verklaarde dat noch de buitenste, noch de innerlijke aardse wezens Israël
hadden bezocht, wiens kleine strookje land zich in dit decennium op het
kruispunt van ‘s werelds lastigste plek bevindt. Vanwege deze opmerking
was de auteur van mening dat de historische joodse positie in het licht van
het huidige christendom vermeld moet worden.
8-18 Mannen uit Atlantis
Negentien tachtig (het jaar van de publicatie van dit boek) zal de eerste
keer zijn dat de mensen van de bekende wereld voor het eerst te weten
komen dat ze niet alleen op deze planeet zijn. Meer dan een half miljard
verloren familieleden van ons oppervlaktebewoners leven vreedzaam in het
centrum van de aarde. Bovendien bezetten deze zeer geavanceerde mensen
een landmassa die groter is dan de buitenkant van het aardoppervlak.
Hun beschavingen bloeiden duizenden jaren voordat Mozes de Israëlieten
hun eerste wetboek van wetten gaf. Hun mensen reden in auto’s en vlogen
in “luchtauto’s” toen het oude Griekenland de fundamenten van de westerse
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beschaving legde, en hun handel veegde de binnenzeeën toen de Middellandse Zee nog maar een Romeins meer was.
Toch zijn deze schuchtere bewoners van de holle aarde 30.000 jaar lang
incognito en vrij van oorlog gebleven. In welke periode deze binnenwereld
voor het eerst gekoloniseerd werd, is onbekend, maar het bestaan van de
grootste groep die in het binnenland van de aarde verborgen ligt, dateert
van 15.000 jaar geleden - 3000 jaar voor het zinken van hun bovenste
continent Atlantis. Zij beweren dat de catastrofe de zondvloed is die bij
ons bekend staat als de Noach-vloed of Gilgamesj Epos.
Maar het oudste ras in de binnenwereld is van oude Germaanse afkomst
en vindt zijn oorsprong in het bevroren Antarctisch gebied in de wereld
daarboven, toen dat subcontinent ooit een bewoond tropisch paradijs van
ongeëvenaarde rijkdom en schoonheid was. Hun uittocht naar de binnenwereld was 30.000 jaar geleden.
Ongeacht de internationale censuur van de overheid weten duizenden
oppervlaktebewoners in verschillende landen iets van de binnenste aarde
door de recente ondernemende kolonisatie door modem-dag Duitsers. Maar
aanvullend bewijs is onweerlegbaar dat de voorouderlijke rassen van de
Lapps, Eskimo’s, Chinezen, Scandinaviërs, Duitsers, Grieken en andere
grote etnische groepen nog steeds in de aarde leven.
Ten eerste, opdat de twijfelachtige lezer zich niet afvraagt of dit het begin
is van een hoofdstuk over mythologie, zal worden onthuld dat er op dit
moment (onbewust) een constante oceaanhandel plaatsvindt tussen bepaalde naties boven en (bewust) door hun tegenhangers beneden. Verder
is het in verschillende overheidsarchieven dat meer dan 100 van deze binnenste aardbewoners in de V.S. werken of studeren, net zo veel in Canada
en enkele honderden in Europa. Wanneer ze via de Arctische zeeroutes
naar boven komen, reizen ze op IJslandse visa, maar ze komen ook boven
aan via minstens drie grote slagaders in de treintunnel, waarvan één in het
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westen van de Verenigde Staten. Deze professionele en technologische
“missionarissen” uit het binnenland, die al vele jaren in plaatsen als de
Verenigde Staten, Canada, Duitsland of Engeland landen, komen alleen
als vrienden zonder politieke of religieuze motieven en kunnen het best
vergeleken worden met het Amerikaanse Vredeskorps Vrijwilligers naar
onderontwikkelde landen.
Toen admiraal Byrd in 1927 door de noordelijke ingang van de aarde naar
het binnenland vloog, bracht hij de eerste authentieke foto’s van de verloren
mensen en steden waarnaar dit hoofdstuk verwijst naar de buitenwereld
terug, en de twee vluchten van de Amerikaanse rondvleugelvliegtuigen met
hun kaarten en foto’s uit 1947, bevestigen ruimschoots het vroege Byrd
record. (In 1965 maakte de NASA een volledige, gedetailleerde inventarisatie van de binnenwereld.)
Maar om de holle aardse feiten te begrijpen en te begrijpen waarom ze nog
steeds in diskrediet worden gebracht, moet de lezer er bewust van worden
gemaakt dat een sluier van geheimzinnigheid tussen de nationale overheden
ze 50 jaar lang verborgen heeft gehouden. In plaats van de waarheid is de
vurige kernhypothese van de gesmolten aarde geaccepteerd als de huidige
geologische toestand in het binnenland van de aarde. Veel wetenschappelijke artikelen en boeken leggen deze theorie nog steeds uit en scholen
geven er les in. Maar zo’n verklaring is misschien wel een verklaring voor
het ontstaan van de aarde, maar niet meer van deze tijd. Vandaag de dag
bespotten gerenommeerde wetenschappers stiekem het verhaal dat een
prestigieuze instelling als de National Scientific Foundation toestaat om
door te gaan met het gegeven verhaal.
Verschillende oude kronieken van Scandinavische en Eskimo-oorsprong
vertellen nog steeds over mensen die door de oceaanstromingen naar het
binnenland van de aarde werden meegevoerd en jaren later terugkwamen
om het te vertellen. Maar er waren drie projecten ontwikkeld door het 20e
eeuwse Duitsland die de realiteit van het binnenland van de aarde met
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meer onderscheidingsvermogen ontrafelden dan ongefundeerde mythen.
Die Duitse pogingen om het bestaan van de holle aarde te valideren en
methoden te bedenken om erdoor te dringen voor hun kolonisatie, begonnen in het jaar 1913 voor alle praktische doeleinden.
Een artikel over deze ongewone wetenschappelijke zeereis werd in 1977
gesponsord door een niet met name genoemde wetenschappelijke faculteit van de Georgetown University, en een West-Duitser gaf de lezing. De
lezing verraste de officiële status en later werd iedereen die de toespraak
hoorde geïnstrueerd om er niet over te spreken. Het volgende verhaal,
met uitzondering van de vroege Amerikanen die hierna worden genoemd,
maakt deel uit van die lezing.
Misschien weten de Duitsers van de vroege theorieën van John Cleves Symmes, van de U.S.A. Infantry, dat de aarde eigenlijk hol en open was aan de
polen. Een andere Amerikaan, Cyrus Teed, hield ook vast aan deze theorie,
hoewel openlijk belachelijk gemaakt. De holle aarde werd beschreven in
een boek dat James McBride in 1816 publiceerde, en in 1838 vertrok een
Amerikaanse expeditie naar Antarctica nadat Symmes’ bewonderaars in
het Congres dit mogelijk maakten. De expeditie van Symmes, waarvan we
weinig weten, inspireerde Jules Verne tot het schrijven van zijn JOURNEY
to THE CENTER of THE EARTH.
In maart 1913 verliet de Duitse keizerlijke zakcruiser MOLTKE Keil,
Duitsland, op een uiterst geheime missie om een noordelijke doorgang
over de top van de wereld te vinden. Net als pogingen van andere landen
waren de Duitsers op zoek naar een Arctische route via een noordwestelijke doorgang door de Beringstraat naar de Stille Oceaan. Oorlogswolken
maakten het noodzakelijk om de missie geheim te houden.
Het schip stond onder het bevel van kapitein Von Jagow, nu overleden.
Aan boord was ook luitenant Von Tirpitz, kleinzoon van de keizer en
achterkleinzoon van koningin Victoria. Het was de zoon van kapitein Von.
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Jagow die in september 1977 werd geïnterviewd over zijn missie. Met
hem op het interview was luitenant Von Tirpitz (nu 81 jaar oud), die ooit
Groot Admiraal van de Duitse Noordzeevloot was, net als zijn vader en
grootvader.
De MOLTKE onder kapitein Von Jagow stoomde eerst naar IJsland, dan
langs het zuidelijkste puntje van Groenland en noordwestelijk langs de
westkust van Groenland naar Canada’s Baffin eiland. Het was eind mei
toen het schip voor anker ging bij het noordelijke uiteinde van Baffin Island
in de buurt van 70 graden breedtegraad en 60 graden lengtegraad om te
wachten tot het pakijs zou breken.
Binnen twee weken verscheen er een bevaarbaar noordelijk kanaal in plaats
van de bekendere westelijke route in het Lancaster Sound gebied (ook wel
de Northwest Passage genoemd en voor het eerst opgenomen in 1903-04
door Roald Amundsen). Het ijs knikte en brak, waardoor de Moltke verder
naar het noorden open water kon passeren.

Dit was de eerste onverklaarbare situatie. De open wateren ten noorden
van de Moltke waren groter dan de Duitsers verwachtten. Toen ze op een
schijnbaar bevaarbare koers naar het noorden trokken, strekte het open
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water zich zo ver als het oog kon zien uit. Eind mei voer de bemanning
nog steeds voorzichtig de warmere wateren in. Robijnen en blauwvogels
werden geïdentificeerd en op de eilanden waar zij voorbij waren gekomen
waren er rendieren en zwarte beren, afkomstig uit het noorden. Het Duitse
schip manoeuvreerde nog steeds langzaam verder naar het noorden, waardoor de diepte zorgvuldig werd gepeild. Het daglicht was ononderbroken.
Toen raakte de kapitein verbijsterd. De zon leek laag aan de hemel te
staan in plaats van erboven en hoe verder ze zeilden, hoe lager de positie
ervan was. Eind juni was de zon blijkbaar ondergegaan of verdwenen en
de gevechtskruiser voer in het donker. Het kompas was grillig en het echte
noorden was niet te onderscheiden. De lucht werd mistig, de wind nam
toe. Geleidelijk aan werd de duisternis opgeheven en scheen er een nieuw
licht uit de voorwaartse richting. Terwijl ze doorvaren, veranderde de gloed
van de nieuwe zon nooit. De lucht was nu grijs tot zwart. De navigator
vermoedde dat ze voorbij de Noordpool waren gezeild en dat ze op de een
of andere manier weer naar het zuiden voeren op een onbekende koers.
Toen passeerden ze een Eskimo in een kajak, die een Groenlands dialect
van het Deens sprak. Hij zei dat hij was gekomen van een plaats genaamd
Vineland, gelegen op ongeveer 500 mijl ten zuiden van de plaats waar hij
overwinterd had.
300 mijl lang bleef kapitein Von Jagow een zuidelijke koers sturen. Een
doorlopende kaart en diepteregistratie van die reis is vandaag te zien in
het Duits Federaal Archief in Bonn, samen met het logboek van het schip.
Uiteindelijk bereikte het schip een rotsachtig eiland dat bewoond werd
door Eskimo’s die er op uit konden trekken om hen te ontmoeten. Sommigen van hen spraken ook Deens en waren meerdere malen van en naar
Groenland geweest. Een van de groep zei dat hij een Lapp uit Rusland
was. De volgende dag was een verrassing. Tne German log zegt dat ze
op een eiland zagen wat zij dachten dat het een zogenaamd uitgestorven
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dinosaurussoort was. De dimensie die ze waren binnengegaan was te onwerkelijk om te begrijpen.
De kapitein belde een officiersbijeenkomst. Ze waren volledig verloren en
kregen de opdracht om de koers om te keren. Veertien dagen later, op weg
met volle knopen en de echte zon die weer tevoorschijn was gekomen,
kwamen ze terug op hetzelfde lager waar ze eind mei bij Baffin Island
voor anker waren gegaan.
Het was toen dat kapitein Von Jagow besloot om de noordelijke wateren
uitgebreider te verkennen.
Met het tekenen van een boog werden de scheepsrichtingen zo gegeven
dat het Duitse slagschip daadwerkelijk om de rand van het gat naar het
binnenland voer. Aan de buitenkant van de omtrek kwamen ze weer dikke
pakken ijs en bittere kou tegen. Uiteindelijk hebben ze (ten onrechte) berekend door de bewegingen van het kompas te controleren of de ongrijpbare
noordpool zich in het donutengat bevindt dat naar de aarde leidt. Ook
ontdekkingsreizigers voor hen waren voor de gek gehouden.
Op 10 juli werd een koers uitgezet naar Duitsland en op 1 augustus 1913
bereikten het Duitse schip en haar bemanning thuis.
Er werd een volledig verslag gemaakt aan het Duitse keizerlijke marinecommando, maar de inhoud ervan werd niet gepubliceerd. In 1922 schreef
een van de officieren van het schip, luitenant Von Tirpitz, over de ervaring
onder de titel “The Memoirs of Grand Admiral Tirpitz”. Uit het enthousiaste
lezen van het verslag van deze marineofficier over de noordelijke binnenzee, raakte Adolph Hitler overtuigd van de geldigheid van een noordelijke
ingang van de holle aarde.
Tijdens Hitlers boekverbranding in 1936 was een van de meest gezochte
Duitse boeken het verhaal van Von Tirpitz’ verhaal over de epische reis op
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de Moltke-slagboot naar de binnenzee, op de top van de wereld. Hitlers
agenten namen alle boeken in beslag die ze konden verbranden, maar Von
Tirpitz haalde zijn exemplaar uit zijn eigen bibliotheek en verborg het
elders.
In 1924 bestrooide de Duitse keizerlijke marine de oude gegevens van de
expeditie van 1913 naar de noordelijke keel van de wereld. De expeditie
was niet verder dan ongeveer 400 mijl de waterige gang binnengedrongen,
maar had het bestaan van een opening bewezen. Dus, in de redenering
van de Duitse ingenieurs, als er een opening was die uiteindelijk naar het
binnenland van de aarde leidde, zou een andere reis van dien aard zijn om
na te gaan waar die noordelijke deuropening eindigde en de binnenkant
van de wereld begon.
Er is inderdaad weinig informatie over de cruise van de Duitse ijsbreker
die tijdens de expeditie werd gebruikt. Wat bekend is, komt volledig uit
Amerikaanse marine-inlichtingenbronnen van 1924-25. In 1924 volgden
Amerikaanse marineschepen de Duitse ijsbreker richting ijsvelden ten
noordoosten van Groenland toen het Duitse schip de doorgang door het
ijs brak en verdween. Volgens de gegevens van de Amerikaanse marine
keerde de Duitse ijsbreker een jaar later (1925) terug en stopte tien dagen
later in de hoofdstad van IJsland voordat ze naar haar thuishaven Hamburg,
Duitsland, voerden. Het schip en de bemanning hadden het grootste deel
van een jaar in het binnenland van de aarde doorgebracht, zo blijkt uit de
Amerikaanse inlichtingendiensten, waarvan de eindbestemming onbekend
is. Een derde mogelijk Duits maritiem bezoek zou in 1932 door de Duitsers
zijn afgelegd, maar dit rapport kon niet worden bevestigd.
De Russen probeerden in 1956 ook de binnenwereld binnen te dringen. Ze
stuurden een slagschip, volgens Canadese inlichtingenbronnen, maar de
Russische reis werd gestopt door een bewuste waarschuwingsstraal van
laserkracht en liet zich met oppervlakkige schade en een stamherinnering
aan kapitein en bemanning naar de oppervlakte brengen om nooit meer terug
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te keren. Het volgende jaar, in het midden van de winter, stuurden de Russen
een 16.000 man sterke task force van troepentransportvoertuigen, zware
artillerie, regelmatige tanks en gepantserde auto’s over vaste ijsvelden en
eilanden door de polaire keel naar het binnenland. De indringers kwamen
van een landmassa in het uiterste noorden van het binnenland waar ze de
oude Vikingen tegenkwamen. De Vikingen bombardeerden de task force
met lasers en stopten al het Russische gemotoriseerde materiaal, zodat het
leger machteloos was om te bewegen. Via de radio gaven ze de indringers
het bevel om zich om te keren en terug te keren naar de oppervlakte. “Als
je terugkeert,” waarschuwde de stem in het Russisch, “zal het een eenrichtingsverkeer zijn.” De Russen trokken zich terug. Een 30.000 man reserve
leger van reserves in Siberië werd niet opgeroepen om de binnenwereld
met geweld te veroveren.
In 1939 en volgende jaren zetten de Duitsers hun onderzoek van de binnenste aarde voort en in de herfst van 1943 stuurde Duitsland een luchtexpeditie
naar de holle aarde via de Zuidpoolregio. De expeditie was vreedzaam, het
doel ervan was om te onderzoeken of de binnenste landen van de aarde
beschikbaar waren voor kolonisatie door de Duitsers uit de hogere regionen
van de wereld. De bovenste Duitsers brachten geschenken mee en werden
goed ontvangen door de Germaanse Saksische neven die in de jaren 1600
naar beneden waren gemigreerd. Tijdens dezelfde verkenning troffen de
Duitsers uit het Derde Rijk de misschien wel het meest superieure ras ter
wereld in ontwikkeling aan: de Bodlanders, een andere Duitse uitloper
van het leven dat in Antarctica begon, maar onder de 30.000 jaar geleden
was gemigreerd via tunnels uit wat nu Iran is. (Taalgeleerden beweren dat
Iran [Perzië] nog steeds een gelijkenis vertoont met de oude Germaanse
schrijfsymbolen en het gesproken woord).
Zoals de lezer al weet, werden de bezoekende Duitsers uit de bovenwereld
uitgenodigd in de hoofdstad Bodland, genaamd Bodland, waar ze te gast
waren in het parlement en vermaakt werden door de koning. Ambtenaren
legden de bovenduitsers uit dat hun gastheren voorouders waren van het
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eerste duidelijke ras dat naar de binnenkant van de schelp van de planeet
was gemigreerd. Later kwamen ook de Vikingen, de Atturiërs (of Atlantiërs) en de Eskimo’s binnen in het land aan. De Bodlanders beweerden dat
de Japanners geen voorouderlijke verwanten in de aarde hadden, maar in
feite afstammelingen waren van het gezonken werelddeel Mu, waarvan
sommige bronnen zeggen dat het tot 250.000 jaar voor het zinken van
Atlantis behoorde. De Bodlander kroniekschrijvers hieronder zeiden dat
vier beschavingen zich al hadden ontwikkeld en waren vervaagd op de
bovengrondse Aarde, waarbij het heden de vijfde is.
In 1943 werd de bezoekende Duitsers ook verteld, en de NASA bevestigde
in 1979, dat er drie grote continenten beneden in de binnenwereld zijn
en twee kleinere. Er zijn zeven genoemde oceanen, waarvan de grootste
de Noordelijke Oceaan is. De naam die vaak op het hele interieur wordt
toegepast is Nieuw-Atlantis.
De Duitse expeditie van 1943 ontdekte ook dat het grootste binnenlandse
continent dat van Agharta is, dat een continentaal gebied beslaat dat drie
keer zo groot is als dat van Noord-Amerika, en dat voornamelijk bezet
wordt door een aparte groep mensen die Atturiërs heet. Deze groep zijn
de afstammelingen van het gezonken continent Atlantis, waarvan de
voorouders naar het binnenland emigreerden en 15.000 tot 1.500 v. Chr.
emigreerden voordat hun oorspronkelijke vaderland, toen vele miljoenen
van hun voorouders omkwamen, uiteindelijk zonk. De Atturianen beweren dat ze zijn gerelateerd aan vele witte rassen ook aan het oppervlak en
dat hun gecombineerde moederras werd gebracht van Venus 33.000 jaar
geleden, maar dat avontuur was niet de eerste Venussische poging om de
aarde opnieuw te koloniseren. Zij beweren ook dat Venus oorspronkelijk
een aardkolonie was.
Maar informatie over de Binnenwereld die strikt van Duitse bronnen afkomstig was, leek de auteur onwerkelijk, dus werd er gezocht naar verder
bevestigend bewijs. In 1977 werd enkele verrassende informatie verkregen
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van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een afdelingsbron
onthulde de verblijfplaats van een man genaamd Haammaan uit NieuwAtlantis die was verhuisd naar de hoofdstroom van het Amerikaanse leven,
getrouwd was met een Amerikaans meisje en een gezin in Massachusetts
had opgevoed. Als de professor zou praten zonder zijn Amerikaanse
residentie in gevaar te brengen, zouden we een primeur hebben om alle
dcoops te beconcurreren. Dit materiaal over Mannen van Atlantis is dan
ook voornamelijk voorbereid op basis van interviews met dit Atlantisch
contact. Vervolgens werd in 1979 onverwacht opnieuw contact gelegd
met een andere man uit de Binnenwereld van uitzonderlijke schittering,
een voortreffelijke geleerde in de filosofie en de oude geschiedenis, die
momenteel samen met zijn vrouw op een visum van vijf jaar naar de Verenigde Staten gaat, waar hij geschiedenis doceert aan de George Washington
University en zijn vrije tijd besteedt aan het adviseren van studenten en
niet-studenten over familie- en sociale problemen.
Zijn naam is H.G. Jerrmuss (goed gespeld Jerruummouss) en hij komt van
een ander continent in de binnenwereld, c, met een bevolking van ongeveer
36 miljoen mensen. Interviews met deze twee mannen over het leven in de
Binnenwereld zullen worden gevonden in Bijlage A, maar de rest van dit
hoofdstuk zal kort vertellen over de tragedie die het zinken van Atlantis
in de bovenwereld en de uittocht van de Atlantis-overlevenden naar de
binnenkant van de Aarde veroorzaakte.
Het volgende is daarom het samengevatte verhaal van hoe Atlantis en andere
landen in de bovenwereld onder de oceaan verdwenen, zoals uitgelegd in
de kronieken van hun ras en bestudeerd in de historische leerboeken die
gebruikt werden in de scholen en universiteiten van Atturas in het binnenland van de Aarde zoals professor Haammaan het vertelt:
Het oorspronkelijke Atlantis begon 33.000 jaar geleden als een Venussische
kolonie in de vruchtbare valleien en plateaus van een continent gelegen
in het midden van de Atlantische Oceaan. (Venus zelf was oorspronkelijk
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een ruimtekolonie van de aarde waaruit de bewoners in een onbekende tijd
gevlucht waren vanwege een aardse ramp van planetaire aard.) Voor de
verwoesting 11.500 jaar geleden in een atoomoorlog strekte Atlantis zich
uit van de omgeving van Afrika tot wat nu de eilanden van het Caribisch
gebied zijn. Ooit was het een land van grote rijkdom en had het een samenleving en technologie ontwikkeld die gelijk was aan de leidende naties
van de bovenste wereld in de 20e eeuw. Hun ruimteschepen reisden door
de aardse lucht en waagden zich ook in de ruimte waar handelsroutes naar
andere planeten werden ontwikkeld.
Maar de Atlantiërs hadden een doodsvijand. Dit was een volk genaamd de
Atheners die leefden in grote steden in de mediterrane vallei en voornamelijk in het Egeïsche gebied. Een driehonderd jaar oude handelsconcurrentie
werd geleidelijk aan ondraaglijk omdat elk land zich voorbereidde op een
oorlog om de andere te vernietigen.
De indirecte oorzaak van de oorlog wordt genoemd als handels- of economische redenen, en niet de behoefte aan landverwerving. De prijs werd
uitgereikt aan de dominantie van de handel tussen de interstellaire planeten
in de Melkweg voorbij ons eigen zonnestelsel, waarop kolonies van Atlantiërs en Atheners waren gevestigd. Verschillende kleine lokale oorlogen
waren al uitgevochten op aarde en in het buitenland, met achterlating van
haatdragende hartstochten die gezworen en gegroeid waren.
De datum van ongeveer 1.500 jaar geleden is gegeven toen de Atheense
koning een verrassingsaanval op de grote steden van Atlantis beval. Het
begon als een gecontroleerde landoorlog en als zodanig werden de Atheense
legers op Atlantis geland en kregen sterke voet aan de grond met behulp
van verwoestende straalwapens, tegen de Atlantijnse legers en doelen.
Op de 21e dag van de oorlog; de Atlantiërs vergeldden en braken door de
Atheense luchtverdediging en lieten atoombommen vallen op de hoofdstad
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van de Atheners. De stad werd volledig verwoest, waarna het Atheense
leger een vergeldingsaanval op de hoofdstad van Atlantis gelastte.
Allemaal uit atoomoorlog door deze twee vijanden vond er een atoomoorlog plaats. De volgende negen dagen heerste er een totale, ongebreidelde
atoomoorlog. (De legenden van Griekenland, Scandinavië en India, evenals
bijbelverwijzingen vertellen in verschillende verhalen over deze oorlog).
Miljoenen Atlantiërs en Atheners kwamen om in de holocaust en hun grote
industriële en gecultiveerde werelden zouden voor altijd verloren gaan,
de Atheners (Grieken) zouden nooit meer hun oude glorie terugkrijgen en
de Atlantiërs zouden van het oppervlak van de planeet worden geveegd.
Restanten van de Atlantiërs trokken naar Egypte en verdwenen ondergronds
in grotten en bestaande tunnels in heel Afrika. Verloren groepen Atheners
beklommen ook de hoger gelegen delen van het huidige Italië en de bergen
van Turkije en de gebieden rond de Kaspische Zee, om zich te mengen met
andere rassen. Atlantiërs trokken ook naar Brazilië en Amerika en werden
de voorlopers van de Maya’s en Inca’s en bepaalde Noord-Amerikaanse
indianenstammen.
Maar tijdens de negen dagen durende atoomoorlog werden de elementen zo
verstoord dat de wind en het water het land meer schade toebrachten dan de
bommen. Eerst kwam de hitte veroorzaakt door de atoomsplitsing. Radioactief stof vulde de hogere hemelen en schudde de zon uit. De atoomhitte
spiraalsgewijs omhoog en waaide uit op reusachtige orkaanwinden, die
immense gletsjers smelten die de toenmalige Noordpool (nu Zwitserland)
bedekten. Er ontstonden nieuwe rivieren zoals de Rhône, de Rijn, de Seine,
de Donau en de Poe, omdat de gesmolten poolijskappen van hun zoet water
afvloeiden. Groot-Brittannië, dat voordien bij Europa hoorde, werd een
eiland toen de verbindende landbrug wegspoelde, terwijl de laagvlakte
van de Oostzee en de Noordzee onder het stijgende water verdween. Het
gesmolten ijs bedekte grote delen van Europa en vulde uiteindelijk ook de
bekkens van de Kaspische en Zwarte Zee. Toen de vloedgolven en winden
402

Verborgen geheim

zich in de Atlantische Oceaan opstapelden, overspoelden ze het continent
Atlantis en zonken ook onder het water.
Voor de Atheners was het einde voor de Atheners vrijwel hetzelfde. Toen
de nieuwe rivieren zoet water in de mediterrane vallei stroomden, braken
enorme vloedgolven van zout water (geproduceerd door een wiebelen in de
rotatie van de aarde) de hoge stortregens bij de Pijler van Hercules tussen
wat nu Spanje en Marokko is. Samen met het barsten van de natuurlijke
landbrugdam aan het westelijke uiteinde van de Mediterrane vallei, stortregens vielen in de daaropvolgende dagen op de resterende bewoners.
In die tijd was de hele Middellandse Zee een weelderige vallei waar het
Atheense rijk was begonnen. In de volgende 100 jaar bedekte het water
uit de Atlantische Oceaan de menselijke bewoning en monumenten van
de mens in deze mediterrane oase volledig. Alleen de bergtoppen zoals
Malta, Kreta, Sicilië, Corsica, Sardinië, Sardinië, enz. vielen op. Wat van
de Atheense steden Appoloias, Atheanisas, Appalto, Hellinas, Hellinas,
Spartillois en Spartias overbleef, werd bedekt door de nieuwe waterdiepten.
Jarenlang bleef het Atlantische water over de afgrond tussen de zuilen van
Hercules tuimelen tot de zeespiegel gelijk werd gemaakt en de mediterrane
vallei de oorspronkelijke thuishaven van het Griekse ras zou zijn, alleen
in de legende.
Het duurde langer voordat delen van de mediterrane hooglanden volledig
werden overspoeld, tot 300 jaar. Overlevende Atlantiërs aan de westelijke
rand die tijdens de aanval ondergronds waren gegaan in schuilkelders en
tunnels, dook op, ruimde hun steden op en bereidde zich voor om opnieuw
in hun steden te herleven, maar het water steeg jaarlijks en de Atlantiërs
werden gedwongen om hun steden te bedekken met drie voet dikke plastic
schelpen die gemaakt waren van een substantie die we nog niet ontwikkeld
hadden. Net als in de Houston Astrodome, bedekten de Atlantiërs hun hele
stadsbewoning. Die verhoogde steden werden uiteindelijk overspoeld met
water en vandaag de dag ligt hij op de bodem van de oceaan, sommige
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van hen grenzend aan de continentale U.S.A., zoals die naamloze stad met
een diameter van tien mijl bij San Juan. Er bestaat communicatie tussen de
acht grote steden in de omgeving van West-Indië via een tunnelsysteem.
De toegang tot het oppervlak is vanaf onderwaterluchtsluizen, van waaruit
hun ruimteschip door de oceaan naar de oppervlakte komt.
In totaal 28 onderwatersteden bestaan vandaag de dag over de hele wereld.
Haammaan werkte uit door te stellen dat wat nu de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en de Golf van Mexico en andere oude bewoonde valleien zijn
overstroomd in die overstroming. Amerikaanse wetenschappers en andere
regeringen weten dat, zei Haammaan.
De meest recente bewegingen van de aardkorst vonden plaats tijdens de
wereldwijde overstroming, voegde Haammaan eraan toe. Nieuwe bergketens werden gevormd en oude zoals de Himalaya stegen aanzienlijk.
Sedimenten werden afgezet op onze Amerikaanse vlaktes en fossiele
begraafplaatsen werden op verschillende plaatsen achtergelaten. Na de
Genesis-overstroming (waarvan hetzelfde verslag in de Bijbel staat), waren
oude gebieden zoals Atlantis verdwenen en nieuwe gevormd. Aanvankelijk
spoorden de vloedgolven over de meeste delen van de wereld heen en weer,
maar uiteindelijk liepen de wateren die op de hoogvlaktes achterbleven
weg en verdronken kustgebieden via de nieuwgevormde beken en rivieren
zoals de Noord-Amerikaanse Mississippi, Ohio, Missouri en St. Lawrence.
Geologen zijn nog steeds onzeker over de oorzaak van de laatste vernietiging van de aarde, maar het was eigenlijk de bijbelse overstroming die
door een atoomoorlog werd veroorzaakt.
In zijn afscheidsrede zei Haammaan: “Maar ik ben van onderaf gekomen en
heb mijzelf aan u en uw regering blootgesteld, vooral om u en uw regering
te waarschuwen voor het onmiddellijke gevaar van een nieuwe kernoorlog
waar u allen mee te maken hebt. Een aanwijzing is in uw oudtestamentische profetie, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook in
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de laatste dagen zijn. Uw beschaving in de VS staat vandaag de dag niet
beschermd tegen zo’n oorlog en zal, als het aankomt, het volk vernietigen
en het karakter van het land veranderen, zodat uw grote kuststeden en
laaggelegen gebieden die de bommen kunnen missen onder water komen
te liggen. Het heeft de bovenaardse Aarde beschaving 1500 jaar gekost om
weer datzelfde punt te bereiken dat het lang geleden onder de atoombom
heeft opgeofferd, in een tijd dat het grootste deel van deze aarde echt een
Hof van Eden was. Als je denkt dat de Aarde eerder vervloekt was na de
atoomoorlog waarnaar ik verwees, geloof dan dat deze volgende oorlog
vele malen erger zal zijn met je voorraad van duizenden atoombommen
en hun overbrengingssystemen”.
Haammaan pauzeerde weer. “Lees Plato, bestrooi je oude fabels en kijk
nog eens naar Noach, de Atheense, en zijn ark. Als je denkt dat ik wolf
huil, geloof me, dan doe ik dat niet. Als krankzinnige aardleiders weigeren
te luisteren, is het einde van deze wereld weer bijna in zicht.
“Het was het waard om aan de alarmbel te trekken. Ik had in een deel van
de wereld kunnen opduiken waar mijn woorden misschien ongehoord waren en mijn lippen stil waren geworden. Dan zou de wereld mijn pleidooi
nooit gehoord hebben.”
Hij eindigde op een noot van hoop: “Als u de mensen aan de oppervlakte
kunt beperken uw militair ego voor een eeuw, dan zult u nieuwe grenzen
van reis en techniekoverwinningen door uw nieuwe ruimtevaartuig ontdekken als van wie u nooit hebt gedroomd. Ondertussen zijn de Verenigde
Staten van harte welkom om officieel naar Agharta en Bodland te komen
en contact te maken met de binnenwereld. Daar ben ik zeker van”. (Voor
de rest van Haammaans opmerkingen over het leven in de binnenwereld
- zie bijlage A, pagina 373.)
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8-19 Project Pegasus
Dit is wat er aan informatie naar buiten mocht komen.
Het project Pegasus is een zwart project van de Verenigde Staten, onder
het Air Force Space Command, dat succesvolle organische teleportaties
naar de maan en meer in het bijzonder naar Mars heeft bereikt. Het succes
heeft zich vertakt in tijdreizen. Bovendien heeft het ook sprongen gemaakt
in de controle van de geest. Leer hier hoe je kunt voorkomen dat je het
slachtoffer wordt van mind control.
Het is ook bekend dat ze banden hebben met geheime genootschappen
zoals de Illuminati.
Geschiedenis
1946, onder de paperclip van de Verrichting, 104 ruimtevaartingenieurs bij
Fort Bliss, Texas; De Duitsers werden ingeschreven als ,,Speciale Werknemers van de Afdeling van de Oorlog”.
Rond 1947 werd teleportatieonderzoek en -ontwikkeling gevormd door
leden van het Manhattan Project en de geïmporteerde Duitsers van Operatie
Paperclip, die als “Speciale Medewerkers van het Ministerie van Oorlog”
waren ingeschreven.
In 1958 richtte de Dwight D. Eisenhower administratie, met Richard Nixon
als Vice President, zowel NASA als DARPA op. In het belang van de nationale veiligheid werden alle projecten in het kader van de nieuwgevormde
DARPA gemarkeerd als geclassificeerd. In tegenstelling tot NASA zouden
de resultaten van DARPA niet bekend zijn. Het zou ook niet bekend zijn
bij alle takken van de Amerikaanse regering, een symptoom van de grote
regering.
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8-20 Post-oorlogse militaire ontwikkeling van het anti-		
zwaartekrachtprincipe in de VS
“Groot-Brittannië en de Verenigde Staten werken samen, en werken voor
hetzelfde hoge doel. Bismarck zei ooit dat het opperste feit van de negentiende eeuw was dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dezelfde taal
spraken. Laten we ervoor zorgen dat het opperste feit van de twintigste
eeuw is dat zij dezelfde weg bewandelen”.
Winston Churchill, Congres van de Verenigde Staten, 17 januari 1952.
In mei 1945 schreef Churchill zijn eerste zeer geheime brief aan de nieuwe
en pretentieloze president van de VS, Harry Truman. Zo begon de belangrijkste reeks documenten ooit geschreven op de ronde vleugel vliegtuig
als de bepalende factor voor de bescherming van de geallieerde hemel in
een wereld waar de toekomstige suprematie in de lucht zou het doel van
de volgende generaties zijn. Churchill’s eerste brief gelezen: “De oorlog
is voorbij. Door onze gezamenlijke inspanningen hebben wij (GrootBrittannië en de VS) geleerd om samen te werken. Maar omdat Rusland
zich nu al heeft geopenbaard als onze toekomstige tegenstander, dring ik
erop aan dat we het onderzoek, de ontwikkeling en de militaire inzet van
alle vliegtuigen met de hoogste prioriteit in stand houden met de nodige
geheimzinnigheid om het voortbestaan van de democratie te verzekeren”.
Binnen een maand antwoordde president Harry Truman Churchill in een
beslissend antwoord. Zijn brief begon: “Beste Winston: Uw gevoelens
drukken mijn eigen gedachten uit. Ik ben het volledig eens met uw politieke
beoordeling van Rusland”. In Truman’s antwoord aan Churchill was het
duidelijk dat ook hij, als hoofd van een volk van vrije mensen, vastbesloten
was om de Sovjetuitdaging van de wereldheerschappij het hoofd te bieden
met behulp van het nieuwste vredeswapen dat de Verenigde Staten hadden
ontwikkeld.
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Churchill schreef zijn volgende brief. “Lieve Harry: Ik stel voor dat we
bij elkaar komen en dat ik naar de V.S.A. kom, waar we plannen zullen
maken om het rondvleugelvliegtuigprogramma voort te zetten. Het bestaan
zelf moet in stilte opgesloten blijven. We mogen nooit vergeten dat we een
uitvinding in ons bezit hebben die zo groot is dat we de voordelen ervan
voor de wereld nog niet kunnen begrijpen. Maar militair gezien mogen
we de Russen nooit de kennis laten ontdekken van het bouwen van een
rondvleugelvliegtuig (al betwijfel ik of ze dat kunnen), want we willen
niet dat er een bilaterale wapenwedloop ontstaat. Ik begrijp dat er veel
wetenschappelijk onderzoek gaande is dat nu moet worden gestart door
eerst de beste natuurkundigen uit onze gecombineerde volkeren te kiezen.
In de tussentijd denk ik dat het verstandig is om onze militaire waakzaamheid niet op te geven, maar de hele wereld te beschouwen als ons nieuwe
gebied van verkenning”.
Dat de vrije wereld overleefde en bereid was om de onvermijdelijke aanval
van het Russische communisme tegemoet te treden, was voor een groot deel
te danken aan de brieven van de vrijheidslievende Churchill en een vlaksprekende Truman, die geen van beiden persoonlijke ambities hadden om
de wereld te regeren. Alleen toekomstige historici zullen objectief genoeg
zijn om zich te wagen als het proces van democratie wordt verzwakt door
de ultieme geheimzinnigheid die hun beslissingen oproepen.
De heer Estes Plateu, een onofficiële vertegenwoordiger van de gastheerplaneet Venus, voegde zijn gedachten op papier toe, welke brief bij die van
Churchill en Truman in de Amerikaanse luchtmachttomben in Kensington,
Maryland, in het dossier is opgenomen. De heer Plateu schreef in 1945:
“Mijn regering van Venus en de Zonneraad suggereren dat je vooralsnog
een troepenmacht van 500 militaire rondvleugelvliegtuigen klaar houdt
om elke aanval die zich op eender welke plaats op of buiten de wereld zou
kunnen voordoen, af te weren. Het getal van 500 is niet willekeurig, maar
is berekend door Venussische wetenschappers, gebaseerd op de huidige,
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veilige hoeveelheid magnetische kracht die de ronde-vleugelvloot tijdens
een piekperiode van het aardnet zou afnemen.
“Bovendien zullen 500 rondvleugelvliegtuigen in de handen van Engelssprekende mensen voor hun bescherming en die van hun bondgenoten,
te adequaat zijn om elke militaire actie tegen te gaan die door Rusland te
land of in de lucht zou kunnen worden geïnitieerd”. De heer Plateu vervolgde in zijn brief dat een wereldwijde passagiers- en vrachtvloot van
2.000 rondvleugelvliegtuigen op termijn tegen het jaar 2000 ontwikkeld
zou kunnen worden (commerciële vliegtuigen in de Verenigde Staten (nu
(1978) minder dan 600), door een wereldwijd systeem van magnetische
boosters op de grond te starten. Een dergelijke totale aanvulling van ronde
vleugelvliegtuigen zou een veilige marge voor de terugtrekking van het
vermogen uit de gemagnetiseerde kracht van de aarde mogelijk maken,
die gedeeltelijk wordt ontwikkeld door de planeet die om zijn as draait,”
verklaarde de Venusiër.
Plateu schreef later: “Ik ben niet bezorgd over de uiteindelijke uitputting van
de petrochemische hulpbronnen van de aarde. De rondvleugelvliegtuigen
(evenals de toekomstige schepen en treinen) die zonder petrochemische
derivaten opereren, zullen nog lang na het verdwijnen van de oliereserves in
dienst blijven”. Plateu zei dat alle vormen van elektriciteit worden geleverd
door de aarde, ongeacht hoe de stroom wordt afgeleid. “Het op verschillende manieren aftappen van deze enorme elektromagnetische energie zal
een inspiratiebron zijn voor de volgende generaties aardwetenschappers,”
voegde hij eraan toe.
In de maanden 1945 en daarna vonden er ontmoetingen plaats tussen president Truman en Churchill over de prioriteiten voor het militaire gebruik
van het rondvleugelvliegtuig in vredestijd. Om de geheimhouding na de
ontwikkeling van de oorlog te garanderen (behandeld onder de Amerikaanse
OSS tot september 1945), zal de nieuwe operatie beginnen onder de nieuw
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opgerichte CIA in de Verenigde Staten en MI 2 in Canada. De Britse inlichtingendienst, waarvan het hoofd slechts bij drie personen van de regering
bekend was, zou ook het project een canyon geven. De gecombineerde Air
Intelligence van de drie landen zou noodzakelijkerwijs ook een belangrijke
rol spelen in de doofpotoperatie.
Groot-Brittannië, de V.S. en Canada, met de kennis van geselecteerde personen in hun uitvoerende takken, en bepaalde wetgevers en ambtenaren,
richtten vervolgens geheime fondsen op onder de begrotingen van National
Defense Research and Science die bedoeld waren om de voogdij over de
wereld te verzekeren door de jaarlijkse voortzetting van het topgeheime,
ronde vleugels programma.
Ondertussen trok Rusland zich onder Stalin verder terug in haar eilandwereld om zich te concentreren op raketten, en de kloof tussen Russische en westerse belangen werd bekend als de Koude Oorlog van de
niet-aangemelde vijandelijkheden (die in het begin van de jaren tachtig
onverminderd voortduurt).
Caldwell had onophoudelijk door de oorlog gewerkt in bijna elk aspect
van de ontwikkeling en het testen van de ronde vleugel vliegtuigen die op
het geheime westerse complex werden opgesteld. Echter, in vele facetten
van de operatie, Caldwell’s genie was vervangen door wetenschappers en
fysici met grotere academische capaciteiten. Maar Caldwell klampte zich
vast aan zijn standpunten van controle en vertraagd onderzoek van zeer
wiskundige aard, die was moeilijk na te streven vanwege zijn onverzettelijkheid. Zoals veel inventieve genieën, Caldwell domineert en was soms
naar beneden recht excentrieke, en deze eigenschappen vaak geproduceerd
irksome interferentie die wetenschappelijke geesten verzameld op het
complex wilde vermijden. Het probleem werd lang erkend dat onderzoek
de oorzaak beter zou dienen als de testfaciliteiten van de oorspronkelijke
basis naar een andere locatie konden worden verwijderd.
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In 1945 werd Los Alamos de naoorlogse faciliteit voor onderzoek naar
ronde vleugels in vliegtuigen. De wetenschappers hadden fundamentele,
onopgeloste problemen geïdentificeerd. Zo moest bijvoorbeeld aan de hand
van snelheidstests worden vastgesteld hoe snel de verschijnselen meer dan
7.000 mijl per uur konden vliegen. Ook wisten ze dat het gemakkelijk
was om zo’n snel vliegtuig van de kromming van de aarde af te vliegen,
waardoor het richtingsgevoel gemakkelijk verloren ging. Veel verspreide
onderzoeksproblemen in verband met dergelijke onbekenden moesten worden overwonnen om van het rondvleugelvliegtuig een trimschip te maken.
Op gezag van de US Chief of the Army Air Force, generaal Vandenberg,
werd de verhuizing naar Los Alamos bevolen. Een team van vijf wetenschappelijke geesten werd gekozen; een Canadees van de Universiteit
van Manitoba, een Engelsman uit Oxford en drie Amerikaanse fysici. De
nieuwe codenaam voor de ontwikkeling van een rondvleugelvliegtuig zou
een verkeerde benaming zijn - Project Milk Can.
De leiding van het nieuwe project zou een man met bewezen capaciteiten
zijn. Zijn naam was kolonel Chas. B. Wilkerson. Hij promoveerde in de
natuurkunde en was doctor in de wiskunde. Een van zijn onuitgegeven
geloofsbrieven was zijn vermogen als cryptoanalist bij de OSS tijdens de
oorlog in het breken van de Duitse code, die misschien de vijandelijkheden
met drie jaar verkortte en het verlies van de geallieerde zee veranderde van
een bijna nederlaag in een overwinning.
Kolonel Wilkerson en zijn wetenschappelijke cohorten verhuisden naar
Los Alamos om de volgende fase van de ontwikkeling van ronde vleugels
te voltooien. Vroeg in het project in Los Alamos begonnen de fysici met
de eerste gedetailleerde bepaling van de snelheid, waarbij gebruik werd
gemaakt van de magnetische krachten van de aarde die werden toegepast
op de prestaties van de nieuwe motor. De Los Alamos groep kreeg een
33 voet rond vleugelvliegtuig voor testdoeleinden, en met dit vaartuig
snelheidsfactoren werden geteld door te racen het vliegtuig over de voor411

geschreven noord-zuid cursus en het verdelen van de tijd factor van uren,
minuten en fracties van seconden in de lineaire mijl afgelegd. De resulterende snelheden en versnellingsreacties tussen de twee centra vormden
de basis van het standaard trainingshandboek dat vandaag de dag in ronde
vleugels wordt gebruikt.
De onderzoekers stelden vast dat het rondvleugelvliegtuig sneller vloog op
een noord-zuidas dan op een oost-westas en merkten ook op dat de magnetische vlakken automatisch versneld werden op opeenvolgende reizen
om de wereld. Zo werden in 1946 twee reizen rond de wereld in oostelijke
richting gemaakt in twaalf uur tijd, waarbij de tweede reis de snelste was.
Het doel was niet om snelheidsrecords op te stellen, maar om de prestaties te
controleren. Wilkerson vloog het vliegtuig ook drie keer door het binnenste
van de aarde en buiten de aarde zonder te stoppen. Opgemerkt werd dat de
aarde in het binnenste van de aarde minder magnetische kracht uitstraalde
dan aan de oppervlakte, omdat tijdens elke passage door het binnenste van
de aarde het ronde vleugelvlak meetbaar vertraagde, om redenen die toen
nog onbekend waren.
In hetzelfde jaar, bij een routinematige snelheidsbepaling, kwamen kolonel
Wilkerson en zijn bemanning in ernstige problemen. Voordat ze zich bewust
waren van een navigatiefout werd met enig alarm opgemerkt dat ze van
de bolle kromming van de aarde waren gevlogen en ongeveer 10.000 mijl
de ruimte in waren gevlogen, met een onberekenbare snelheid onder de
grotere interplanetaire magnetische kracht tussen planeten.
Plotseling verscheen er een gezicht op hun visuele scherm en een stem die
werd aangekondigd: “Heren! Je bent verdwaald en bent verdwaald uit de
regio’s van je planeet.” De stem ging verder: “Je vloog van de kromming
van de planeet. Ik was getuige van je vertrek. Uw berekeningen gingen fout
toen u de magnetische navigatie berekent alsof u op een plat vliegtuig reist.
Ik zal nu op uw videoscherm de navigatieformule plaatsen om u in staat te
stellen uw koers te corrigeren en veilig terug te keren naar uw eigenlijke
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vertrekpunt. Naarmate u gewend raakt aan de ruimtevaart, raakt u vertrouwd
met dit probleem. Het sterrenperspectief in de ruimte is verwarrend voor
een zeeman die alleen bekend is met reizen in de aardatmosfeer”.
Op het scherm verscheen toen een tabel om de vluchtafwijking te corrigeren.
Kolonel Wilkerson wist dat er veel berekeningen waren die onmiddellijk
moesten worden gemaakt om hun navigatiefout te herstellen en te voorkomen dat deze in de toekomst zou worden gemaakt. Er was natuurlijk de
richting, de snelheid van de machine, de draaiing van de aarde, de baansnelheid van de aarde, de veranderingen van de magnetische invloed van
de aardatmosfeer naar de ruimte, interplanetaire magnetische verstoringen,
enz. Toen het Amerikaanse schip zijn koers aanpaste, zag de bemanning
plotseling een iets ander maar kleiner ruimteschip langs hen vliegen. Kolonel Wilkerson wist dat hun ruimtevaarder een van de inzittenden van dat
onbekende vaartuig was. Kort daarna keerde het Amerikaanse rondvleugelvliegtuig veilig terug naar Los Alamos.
Vanuit de ervaring dat Col. Wilkerson en zijn natuurkundigen in de ruimte
uit de koers waren, ontwikkelden zij de navigatietafels en het richtingsysteem dat vandaag de dag in gebruik is bij de Engelssprekende rondvleugelpiloten, wanneer zij in de aardse atmosfeer of in de ruimte moeten vliegen.
Naast een nieuw navigatiegeleidingssysteem is er ook een snelheidsmeter
toegevoegd die veranderingen in de versnelling compenseert voor veranderingen in de versnelling als gevolg van veranderende magnetische krachten
afkomstig van het aardoppervlak.
In 1945 werd besloten om experimenten uit te voeren met verticale klimen daalsnelheden. Het probleem was om de omgekeerde fluctuaties van
magnetisme, veroorzaakt op specifieke punten van de elektromagnetische
omtrek rond de centraal gelegen positieve magneetspoel, te vertalen naar
een directe cockpituitlezing. Deze informatie werd in kaart gebracht en
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in een onmiddellijke visuele cockpituitleeshoogtemeter geplaatst, die ook
vandaag de dag in gebruik is.
Het bepalen van de liftcapaciteit van het rondvleugelvliegtuig werd vervolgens aangepakt. Een jeep, een Sherman tank en een grote stoomlocomotief werden met succes door middel van ophanging opgetild. Eenmaal
bevestigd aan vier gemagnetiseerde I-bouten die in de bodem van het ronde
vleugelvliegtuig waren ingebouwd, merkten de fysici op dat de kleine antimagnetische motor van vijf pond geen grotere moeite had om de locomotief
op te tillen dan de jeep. Gewichtloosheid in het opgetilde voorwerp werd
bereikt door gelijkstroom van de motor die via de I-boutheffers door de
ketting naar het opgetilde voorwerp ging. In de genoemde experimenten
werd de locomotief bijvoorbeeld een integraal onderdeel van het vaartuig,
dat het magnetisme van de aarde afstoot.
Het push-pull vermogen van het experimentele ronde vleugelvliegtuig
werd toen aangetoond. De locomotief werd geschoven en een deel van
het spoor naar beneden getrokken en de Sherman-tank, met dode motor,
werd zonder zichtbare inspanning over een veld geduwd. Later werd een
set van meerdere ploegen achter een tractor geplaatst en werd een maagdelijk perceel met gemak geploegd. De wetenschappers berekenden dat het
rondvleugelvlak het krachtigste gereedschap of de krachtigste machine was
die er bestond en dat de toepassingen in vredestijd zo gevarieerd waren als
een ingenieur zich kon voorstellen. In de juiste handen konden verschillende toepassingen van de anti-magnetische motor de wereld veranderen,
zodat alles wat in de natuur veranderd of verbeterd moest worden binnen
het bereik van de mens zou komen.
Toen de Los Alamos-wetenschappers de ontzagwekkende kracht van het
rondvleugelvliegtuig tijdens de discussie op een dag in 1952 overwogen,
ontstond een gedachte. De motor en twee auto’s van een 62 Union Pacific
goederentrein waren de afgelopen nacht van de bodem van de weg gevallen in een canyon kreek van 70 voet onder het spoor. De wrakstukken van
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auto’s lagen uitgestrekt in de waterbodem. De locatie (nog steeds geclassificeerd) lag in een woestijngebied in het zuidwesten. Die dag werden er
orders uitgevaardigd voor de sloopploegen om hun werk te verlaten en
terug te keren naar de basis op enkele kilometers afstand. Onder dekking
van de duisternis werd een bemanning uit Los Alamos naar het treinstation
gevlogen. Met behulp van zware marinekettingen tilde het ronde vleugelvliegtuig elk spoorstuk moeiteloos terug op het spoor. Vandaag de dag
zijn er waarschijnlijk nog steeds spoorwegmensen in dat gebied die het
verhaal vertellen van de gesloopte trein die op een donkere nacht in 1942
op mysterieuze wijze naar het spoor werd teruggebracht.
Maar de definitieve test moest nog komen. Het was een test die, indien
succesvol, grote implicaties zou hebben in de modemwereld van het reizen.
Het team van Los Alamos dacht voor het eerst aan het idee toen ze het
ronde vleugelvliegtuig gebruikten bij experimenten om de Sherman tank
te duwen. In die tijd vroegen ze zich af hoe betrouwbaar of hoe wispelturig
de prestaties zouden zijn van de kleine lichtgewicht antimagnetische motor
die in plaats van de zware zuigermotor in een auto was geïnstalleerd. Een
Engelse auto werd gekozen en aangepast. Uitgenomen werden de motor,
de aandrijfas, de versnellingen, enz. De kleine anti-magnetische motor
van vijf pond werd onder de motorkap geplaatst in een positie die het mogelijk maakt om zijn as in elke richting te richten voor de voorwaartse of
achterwaartse beweging. Lift was niet nodig. Een generator haalde energie
uit de achterwielen. De remmen bleven intact. Aangenomen wordt dat een
accubank werd gebruikt om de hoeveelheid elektriciteit te regelen die nodig
is om de elektromagneten van energie te voorzien.
Tijdens die zomer van 1948 werd een jeepkonvooi van twee jeepen voor en
na een kleine Engelse auto door duizenden mensen gezien, toen de groep
door het hele land naar New York, en vervolgens naar Washington reisde.
Ottawa en tenslotte westwaarts door de Canadese prairieprovincies naar
de slopende wegen over de Rockies naar Brits-Columbia. Dagelijks werd
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een logboek bijgehouden over de prestaties en snelheid van de auto. Het
enige probleem in de gasvrije auto was het constante gebruik van de remmen, waarvan de schoenen regelmatig moesten worden vervangen. De
snelheid van de auto werd gedurende de hele tour letterlijk gecontroleerd
door te remmen.
Om te voorkomen dat nieuwsgierige toeschouwers over de auto zwermen,
moest een bordje met de tekst “experimentele auto” aan beide zijden worden afgedrukt en de motorkap op slot worden gehouden. Op een keer, bij
het oversteken van de Saskatchewan prairies, brak de loden jeep uit. De
kleine experimentele auto trok een ijzeren ketting aan de jeep en sleepte
hem moeiteloos naar Regina voor reparaties.
Een vermoeide maar tevreden groep bereikte uiteindelijk de ingang van
de tunnel van het Western Pacific complex. Slechts één enkele elektrische
spoorlijn ging door de bergtunnel. Bij de montage van de rails haalde de
auto zijn stroom uit de bovengrondse warmlijn en ging door de tunnel.
Caldwell was ongelovig toen hem werd verteld hoe het kleine autootje de
jeep enkele kilometers had gesleept. “Ik ben niet verbaasd,” zei Caldwell,
“maar laten we eens kijken hoe de trekkracht van deze platte treinwagon
met zware machines wordt gedemonstreerd”. Bij die uitdaging, de 3.000
pond auto gekraakt op de rails voor de vele tonnen van de treinwagon en
apparatuur. Het kleine autootje bewoog vooruit, de ketting werd strakgespannen. Als het een touwtje oorlog was geweest, zou de platte treinwagon
verloren zijn gegaan. De treinwagon steeg gewoon op en volgde de auto
alsof het een wandelende hond aan de lijn was. Caldwell riep: “Dat is
genoeg! Ik ben een gelovige.”
Na vele maanden van experimenteren was Charles Wilkerson ervan overtuigd dat de posities van de echte noord-zuid magnetische krachtlijnen
nooit door de modemman waren uitgezet. Dat deze krachtvelden bestonden
zonder bijzondere resolutie, waren alle mensen zich er vaag van bewust.
Wilkerson wist zeker dat de lengte- en breedtelijnen die op kaarten werden
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getekend alleen maar de navigatieposities moesten beschrijven en niet
meer. Hij was ook van mening dat de aarde niet werd gedekt door een
magnetisch veld als een onzichtbare deken, maar dat de magnetische kracht
was opgebouwd van pool tot pool langs constante, gedefinieerde parallelle
concentraties of misschien intervalbanden. Kolonel Wilkerson redeneerde
dat als dat het geval was, en hij wist dat de afstand tussen deze lijnen van
magnetische kracht, een veel krachtiger en responsievere anti-magnetische
motor zou kunnen worden ingebouwd in de ronde vleugel vliegtuigen
maken van alledaagse toekomstige reizen in elke richting zonder aanpassing. Hij had erkend dat de aarde zelf was een gigantische magnetische
generator die voorwerpen zoals het ronde vleugelvliegtuig met fenomenale
snelheden, zelfs 30.000 mijl per uur, goed kon voortstuwen in elke richting.
Maar de magnetische fluctuaties van de vliegtuigen moeten eerst worden
afgestemd op de banden die de aarde opwekken.
Aan de Cornell University kwam hij een oud manuscript tegen met tekeningen op de muur van een geheime kamer in de piramide van Gizeh. Die
tekeningen suggereerden Wilkerson sterk dat zijn “krachtlijnen” theorie
juist was. Vliegend naar Egypte, ging hij naar de Universiteit van Caïro,
waar hij verder bewijs kreeg dat een dergelijke kamer in de grote piramide
bestond. Een professor en fotograaf vergezelde Wilkerson naar de grote
piramide. Door een geheime doorgang bij de top van het oude wonder
kwamen ze op een deur terecht. Bij het openen van de deur bevond de
groep zich in een volledig ronde kamer van een meter of twee meter hoog.
Het was een perfecte reproductie van de wereldbol, achtergelaten door de
oudheid om de volgende generaties te laten zien. Charles B. Wilkerson was
de eerste eigentijdse man die zich aangetrokken voelde tot die verborgen
kamer en de betekenis ervan had afgeleid. Toen hij naar de reliëfkaart
van de aarde keek, zag hij duidelijk de noord-zuid lijnen die met exacte
intervallen tussen elkaar werden weergegeven. De drie stonden in ontzag,
zonder te spreken, toen ze de beeldende boodschap van enkele duizenden
jaren eerder zagen overkomen. Wilkerson realiseerde zich toen dat zijn
beschaving niet de eerste gevorderde beschaving was. Minstens één ander
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ras van goed geïnformeerde mensen had al lang geleden bestaan. Iemand
of groep die erkende dat hun oude wereld in verval was, had besloten om
een verslag van de waarheid achter te laten voor de mensen van de verre
toekomst die de wereld zouden kunnen herbouwen aan de hand van gegevens uit het oude verleden.
De omringende muren van de kamer werden in detail gefotografeerd.
Wilkerson nam de foto’s mee naar huis. In de maanden daarna had hij het
moeilijkste raadsel van zijn leven opgelost. Het was zijn grootste triomf.
Toen hij klaar was, had hij een nieuw aardrastersysteem van ware lengtelijnen in kaart gebracht, die precies 32 mijl uit elkaar liepen bij de evenaar
en zich in de keel van de aarde op de 85e breedtegraad terugplooiden.
Opkomend in de mantel van de aarde naar het binnenste, elk paar magnetische longitudinale lijnen van het oppervlak kwam samen om slechts één
magnetische lijn te vormen die door het binnenste van de aarde naar de
Zuidpool loopt. Later werd ontdekt dat de richtingen van de oceaanstromen
ook beïnvloed werden door dezelfde magnetische krachtlijnen.
Het definiëren van de echte magnetische lijnen beantwoordde een groot
aantal verbijsterende vragen die de piloten van ronde vleugels jarenlang
hadden gehinderd. Wilkerson had de magnetisch opgewekte banden of
snelwegen van de aarde geïdentificeerd waar ze het sterkst waren, waar
ze verdwenen, waar ze weer verschenen. De onmetelijkheid van zijn
precieze ontdekking was vanzelfsprekend voor een aantal elektromagnetische toepassingen, maar vooral omdat het van toepassing was op
toekomstige vliegreizen met ronde vleugels. Toen de tests op de locatie
in Los Alamos werden voltooid, werd besloten dat de vervanging van de
bestaande anti-magnetische motoren van het grootste belang was voor de
Anglo-Amerikaanse rondvleugelvloot. Na de motoromschakeling kon de
rondvleugelvloot in alle richtingen vliegen, recht of schuin, gericht op een
zelfcorrigerend vliegpatroon. Generaal William Donovan, OSS Chief, was
verziend toen hij in 1945 adviseerde aan het hoofd van de Amerikaanse
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luchtmacht, dat “hij de grootste wiskundige geest stuurde om te helpen bij
het perfectioneren van de ronde vleugel vliegtuig voor toekomstig gebruik”.
De heer Plateu, de inwonende Venusiër die de aardmannen meer dan welke
andere buitenaardse wezens had geholpen, had in de vroege jaren ‘40
gezegd: “We moeten u zelf het rondvleugelvlak laten perfectioneren. Wij
hebben u naar een goed begin geleid. Onder u zijn intelligente geesten die
van tijd tot tijd zullen verschijnen om u te laten zien hoe u de problemen
van toekomstig ruimtereizen kunt oplossen”. Kolonel Charles B. Wilkerson, later gepromoveerd tot luitenant-generaal in het Amerikaanse leger
en ook geridderd was een van die aardmensen die op het juiste moment
langskwamen.
In 1978 waren er twaalf centra in Noord-Amerika, waarvan twee in Canada,
die onderzoek deden naar het ronde vleugelvliegtuig en andere facetten van
het antimagnetische populatiesysteem. De oorspronkelijke inspanningen
van de onderzoekers van het Project Melkblik hadden de operationele verbetering en begeleiding van de Caldwell ronde vleugelvliegtuigen, die in
de laatste dagen van de wereldoorlog zo majestueus door de lucht geveegd
werden, aanzienlijk verbeterd en begeleid.
De nieuwe Anglo-Amerikaanse vloot van rondvleugelvliegtuigen kon zich
sneller dan alle andere, soortgelijke of andere, soortgelijke transporten
op het aardoppervlak slingeren. Maar de aardwetenschappers wisten dat
ze nog steeds niet zo geavanceerd waren als het ruimtevaartuig van de
zusterplaneet Venus.
Sir Charles Wilkerson trok zich in 1962 terug uit het onderzoeksprogramma
voor ronde vleugels in 1962. Enige tijd in de toekomst zullen biografen en
historici in staat worden gesteld om de bijdragen die hij en zijn Los Alamos
cohorten hebben geleverd te evalueren.
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Slechts één groot probleem moet nu nog worden opgelost. De vliegtuigen
met ronde vleugels konden sneller vliegen en meer wrijving creëren dan
hun buitenste huiden van roestvrijstaal en duraluminium veilig konden
weerstaan. Bovendien zou het desastreus zijn om stofdeeltjes en meteorieten
ter grootte van kiezelstenen in de ruimte tegen te komen die met een snelheid van misschien wel 200.000 mijl per uur reizen, omdat ze de buitenste
huid van het schip bombarderen. Er waren geen bestaande materialen op
aarde ontwikkeld die ondoordringbaar genoeg waren om ruimtedeeltjes te
weerstaan. (Tijdens de tornado’s is het bekend dat er rietjes in telefoonpalen zijn gedreven.) De roestvrijstalen, duraluminium huiden kunnen een
vaartuig van de aarde naar een andere planeet brengen, maar tijdens de
reis kan het zo diep in de aarde komen te zitten dat de terugreis naar huis
onmogelijk wordt gemaakt.
De mensen in de ruimte hadden bijna 30 jaar lang naar de Anglo-Amerikanen gekeken en hadden in 1975 blijkbaar besloten dat de formule voor
de laatst overgebleven technologische verbetering aan de VS en haar
Engelstalige familieleden moest worden gegeven.
Aldus, laat in de avond van 18 februari 1975, landde er een onbekende
buitenste” aardse” lander in Washington en verscheen kort daarna voor
president Gerald Ford. Na zijn aanhef waren zijn eerste woorden: “Wij zijn
van mening dat er geen verdere vertraging mag optreden bij het verlenen
van directe hulp aan de Verenigde Staten van Amerika om haar ruimtevaartprogramma te voltooien”. Toen hij gedematerialiseerd werd, liet hij
een schijf op het bureau van de president liggen. Bijgenaamd het pratende
boek, de schijf beschreef de formule voor het maken van het zeldzame,
lichte, onbreekbare metaal dat nodig is om de buitenkant van het ronde
vleugelvliegtuig te bedekken.
Binnen 32 dagen nadat de schijf was gegeven, had Amerika met succes
zijn eerste partij van het nieuwe metaal gevonden. Vijf top chemici en me-

420

Verborgen geheim

taalbewerkers werkten aan het destilleren en afvuren van de flux op Wright
Patterson Field. Na zeker te zijn geweest van succes, werd Stanley Tool and
Die Works of New Britton, Connecticut, ingeschakeld om de ontwikkeling
van het materiaal tot structurele componenten te voltooien. Een staalbedrijf
dat de platen uit de walserij rolt voordat ze naar de fabrikanten worden
gestuurd. Het nieuwe metaal is elektrisch niet geleidend tegen bliksem en
lasers. Het is bestand tegen hitte en kou en kan na een jaar niet meer worden
gevormde platen worden gevijld, gevormd of geboord. Het metaal bouwt
geen wrijvingswarmte op en beschermt tegen straling.
Afstandhouders kunnen nu ver de ruimte in en terugreizen zonder omslachtige beschermpakken. Het gebruik van dit metaal heeft de Amerikaanse
ruimtevaartindustrie zo gemoderniseerd dat bijna alle onderdelen van de
ruimtevaart, van de buitenste huid van het schip tot de kleding van de
astronauten, nu opnieuw worden gemaakt.
Op 30 oktober 1976 verscheen er boven Washington en andere NoordAmerikaanse steden, een zwevend eskader van de nieuwste model ronde
vleugelvliegtuigen, aan de onderkant waarvan het insigne van de Amerikaanse luchtmacht was gestencild.
De verschijning van deze wonderlijke machines was een stille groet aan
duizenden Noord-Amerikaanse arbeiders, die, niet wetende dat ze het
geloof van de leiders van hun naties en dat van een ander hemellichaam
(Venus) niet kenden, een ruimteschip produceerden dat voortaan zijn plaats
zou innemen tussen de tijdloze voertuigen die al tussen de planeten van
het universum pendelen.
Ergens aan de westkust van Noord-Amerika was een man genaamd Jonathon E. Caldwell, alias Major Crawford, die in 1936 het ronde vleugelvliegtuig van Amerika ontwikkelde, zeker tevreden, ongeacht het feit dat
hij incognito moest leven en sterven.
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8-21 Duitsers beginnen het leven beneden in de holle aarde;
een nieuwe soevereine natie ontwikkelt zich.
De versnelde kolonisatie van de binnenwereld door de vertrekkende Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog stelde hen in staat om hun belangrijkste
nederzettingen onder de normale drempel van een generatie eerder dan
normaal op te bouwen. Er was één belangrijke reden en dat werd toegeschreven aan de snelheid en het draagvermogen van de nieuwe ronde vleugels.
Voor de verbijsterde aankomsten was het in de jaren ‘40 wanhopig en in
de jaren ‘50 nog steeds zwaar. Onderaan de grond komen had geleid tot
familiescheidingen, ontberingen, ontberingen, eenzaamheid en natuurlijk
soberheid. Zowel mannen als vrouwen hadden te lijden onder een aantal
negatieve aspecten van de ontsnapping uit de realiteit van de bovenwereld.
In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog nam Kurt Von Schusnick, een Duitstalige, in Zwitserland geboren oorlogsas, vele honderden
met de hand uitgekozen Duitsers mee naar een ontmoeting in Zuid-Amerika
voor de uiteindelijke levering aan de Nieuwe Duitse schuilplaats. Elke
nacht kwamen er vanuit Von Runstedts westelijke fronthoofdkwartier in de
buurt van Ulm, in de Beierse Alpen, speciaal gekozen officieren en burgers
aan om te emigreren in een rond vleugelvliegtuig onder leiding van Von
Schusnick. Tegen het einde van de oorlog had dezelfde man enkele duizenden belangrijke Duitsers via Zuid-Amerikaanse halteplaatsen naar hun
nieuwe huizen in de aarde getransporteerd. Na de vijandelijkheden ging
Kurt Von Schusnick in zijn rondvleugelvliegtuig door met het vervoeren
van belangrijke Duitsers uit Zwitserland, waar ze legaal en illegaal hun
weg naartoe hadden gevonden. (Bij een naoorlogse inval in een Sovjet
krijgsgevangenenkamp in bezet Polen op 26 oktober 1946 doodden drie
Duitse rondvleugelvliegtuigen onder leiding van Van Schusnick de Russische bewakers met lasers en redden meer dan 100 belangrijke Duitse
gevangenen).
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Enkele van de Duitsers die voor de Duitse capitulatie uit de Beierse
chalet werden weggehaald, waren de volgende: Felix Von Rattenwell,
adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Von Runstedt; Franz Von Heigle, adjunct-minister van Buitenlandse Zaken; baron John De Landsbert
(generaal-majoor), afstammeling van Karel de Grote; Charles Wurzack,
verbindings-SS-officier van het hoofdkwartier van Von Runstedt en lid
van de nazi-partij; Eric Blwuberg, van Zweedse afkomst, civiel-technisch
ingenieur in een Duitse rondvleugelfabriek (voorheen met Zepplinfabriek).
Op 10 december 1944 werden bewakingstroepen gealarmeerd rond het
hoofdkwartier van Von Runstedt, 140 mijl ten noordoosten van Zürich,
Zwitserland, diep in Duitsland. Een Amerikaanse kolonel was zojuist
geblinddoekt en geblinddoekt en onder bewaking door de chaletcontrolepunten gebracht.
Zijn missie was het vinden van Von Runstedt, de commandant van de Duitse
Westerse Legers, en ook de commandant van alle Duitse legers sinds de
echte Hitler in oktober van hetzelfde jaar was vertrokken.
De 26-jarige Amerikaan, die de inlichtingencodenaam van Halford Williams gebruikte, was bij de Duitsers alleen bekend onder zijn bijnaam ‘Fox’.
Kolonel Williams was net aangekomen uit Londen, Engeland, per vliegtuig,
verzegelde treinwagon, jeep en uiteindelijk te voet, over de laatste mijl in
de streng bewaakte Duitse vasthoudendheid. Onder begeleiding van Von
Runstedt verontschuldigde de Amerikaanse officier zich voor zijn onder de
indruk geraakte officier’s kledij vanwege wat hij ‘ongunstige’ reisomstandigheden noemde. Aan de riem van de jonge Amerikaan hing een gouden
zwaard. Nadat hij de hoge officier naar behoren had begroet, verwijderde
hij uit de voering van zijn jas een brief van generaal George S. Patton aan
Von Runstedt, een brief die goedgekeurd was door alle geallieerde leiders,
behalve de President Roosevelt.
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In de brief stond dat de Duitsers een onmiddellijke verandering van de
westerse geallieerde intenties in de komende weken van de oorlog moesten verwachten en dat Von Runstedt Patton zo snel mogelijk in Beme,
Zwitserland, moest ontmoeten met zijn meest bekwame stafofficieren om
een totale geallieerde verandering van strategie te bespreken die bevorderlijk was voor de recente Duitse vredesouvertures. Von Runstedt las de
brief, verwijderde zijn monocle, bedankte de jonge Amerikaanse kolonel
en bood hem ontbijt, bad en bed aan tot 16.00 uur dezelfde dag, toen het
antwoord van de Duitse commandant klaar zou zijn voor de geallieerden.
Toen ontsloeg de generaal de bewaker en de assistent en stond op en sloot
de deur naar het kantoor om de koerier te ondervragen.
“Sta op uw gemak, kolonel,’ begon de Duitse officier beleefd. Daarna bestudeerde hij de Yank zorgvuldig. De generaal keert terug naar zijn bureau,
verwijdert zijn monocle en spreekt uiteindelijk rechtstreeks met de afgezant.
“U bent zeker geen Engelsman. Dit is het eerste voorrecht dat ik heb gehad
om u te ontmoeten, Kolonel Halford Williams.” De Duitser bleef op de
naam van de kolonel staan. “Halford Williams is uw codenaam, neem ik
aan.” De Duitse generaal tikte rustig op zijn bureau alsof hij de stukjes
van een decoupeerzaagpuzzel overwoog. Toen keek hij op en zei: “Wij
Duitsers noemen je allemaal de Amerikaanse vos omdat je reddingsmissies
legendarisch zijn in de bezette gebieden van Hitler, van Noorwegen tot aan
de grenzen van Rusland. Ze zeggen dat je onoverwinnelijk bent - dat je
niet gedood kunt worden. Het is ook betrouwbaar gemeld dat je tientallen
keren bent gedropt of plotseling in Duitsland bent verschenen, misschien
wel 40 keer alleen al in de laatste twee jaar.”
De Duitse ogen werden met bewondering ontstoken toen hij de taille van
de Amerikaanse kolonel voor hem bestudeerde. “Alle verhalen zeggen
hetzelfde. Dat de vos altijd een gouden zwaard bij zich draagt om zijn vijfof zesmansband te regisseren. Stel je voor, zo’n belachelijk middeleeuws
symbool van autoriteit! Natuurlijk heb je je zwaard niet nodig op een missie
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als deze waar alleen maar diplomatie nodig is, kolonel, of wel?” De toon
van de generaal was niet sarcastisch, maar quizzicaal.
De Amerikaanse kolonel stond nog steeds stil. Toen ging het verhoor verder.
“Kunt u mij horen, kolonel? “Ja meneer,’ antwoordde de jongere man. De
generaal zei: “Hitlers beloning voor de levering van de vos, bij voorkeur
levend, is meer dan 100.000 dollar in goud. Misschien moet ik deze brief
verscheuren en de beloning innen”.
Kolonel Fox glimlachte zwak. Von Runstedt ging verder: “Ik weet diep
in mij dat jij de vos bent. Eisenhower zou niemand anders sturen dan zijn
moedigste en meest vertrouwde persoon voor deze missie - omdat hij er
zeker van moest zijn dat de boodschap mij bereikte. Maar zelfs als je jezelf
toestaat om geblinddoekt te worden onder bewaking, denk ik niet dat het
je lot is om te sterven - nog niet - hoewel ik moet overwegen waarom ik je
niet zou moeten uitleveren aan de verachtelijke S.S. die al van je aanwezigheid op de hoogte zijn. Antwoord alstublieft, kolonel.”
Alsof onberoerd door de indringende analyses, antwoordde de Amerikaanse
agent: “Zelfs als ik degene was die je de vos noemt, moet ik me geen zorgen
maken. Onder de geallieerden, generaal, is ook uw naam legendarisch. U
bent bestempeld als een heer van eer - een vijand die gerespecteerd moet
worden. Zelfs als uw Feuhrer het bestelde, zou je niet houden een bonafide
koerier als een verhandelbaar instrument van chantage.”
De generaal knikte bijna onmerkbaar. “Mag ik voorstellen dat u nu direct
naar de ontbijtzaal gaat. Maar als je je negen levens op prijs stelt, stel ik
voor dat je de begane grond van dit gebouw niet verlaat. En ga niet het
terrein op en ga niet naar de waterval!”.
Terwijl de Amerikaanse kolonel in de officiersmess zat te ontbijten met
Beierse broodjes, jam, worst en thee, had hij nooit vermoed dat hij net
achter zijn blik, op een open plek onder de waterval, op drie statieven een
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30 voet lange ronde vleugelschotel-achtige schotel zat, een van de vijf
zojuist voltooide schotels, die de elite Duitse overblijfselen van de Tweede
Wereldoorlog naar een ander land in een andere wereld zou brengen.
Tijdens Williams’ maaltijd kwam een aantal Duitse leger- en luchtmachtofficieren de kamer binnen en buiten, niet ongebruikelijk in een stafhoofdkwartier, dacht hij. Maar één gezicht merkte hij zorgvuldig op dat hij twee
keer weer zou zien. Dit was een idool van de Wermacht Luchtmacht die
33 geallieerde vliegtuigen had neergeschoten, Kurt Von Schusnick. Hij
was een topaas die de Engelsen, tot Churchill toe, respecteerden voor zijn
brutaliteit en gevechtsbekwaamheid. Een andere bezoeker was een favoriet
van Hitlers, lange, doordringende Otto Skorzeny, die voor zichzelf en de
belangrijkste nazi’s een exodus eiste door middel van rondvleugeltransport.
Later hoorde Williams dat Von Runstedt hem categorisch had afgewezen.
Toen het later die dag donker werd, werd de Amerikaanse kolonel geblinddoekt naar Zwitserland teruggestuurd.
Acht dagen later was de Wolfgang Bar in Bern, Zwitserland, het toneel
van een vreemde ontmoeting toen dezelfde Amerikaanse kolonel Williams getuige was van de ooit zo correct geklede Von Runstedt die de bar
inveegde met twee personeelsleden, waaronder de air ace wiens gezicht
hij had gezien in de puinhoop van Von Runstedt. Enkele minuten later
zwaaide de bardeur weer open en generaal George S. Patton stapte naar
binnen, gekleed in helm, verkreukelde veldkleed en hoge laarzen. Patton
leidde zijn groep naar de tafel, waarna de Duitsers opstonden, de formele
groeten uitwisselden, en het ensemble ging zitten en bestelde drankjes.
Von Runstedt vroeg om whisky, en Patton, bourbon.
Na een snelle toast van een van de Amerikaanse stafofficieren, stond
generaal Patton op, bestelde een andere ronde en terwijl hij nog steeds
op zijn voeten stond, slokte hij zijn bourbon in één keer op. Hij keek Von
Runstedt direct aan en riep uit: “Hel, generaal! Waar vechten we tegen
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elkaar voor als de ergste klootzak ter wereld die S.O.B. Stalin is!”. Deze
inleidende opmerkingen zetten de toon voor de bijeenkomst, waarvan de
rest nog steeds geclassificeerd is.
Maar de militaire plannen die op dat geheime rendez-vous tussen de leidende geallieerde en Duitse officieren werden overeengekomen, zouden
voor altijd worden opgeschort.
Twee weken later vertelde een teleurgestelde Von Runstedt, terug op zijn
hoofdkwartier, aan zijn aanwezige officieren dat het plan van Patton in
Bern door president Roosevelt een veto was uitgesproken over zelfs de
bezwaren van Churchill en Eisenhower. Von Runstedt zei dat er nu geen
hoop meer was om de oorlog te beëindigen, behalve door overgave van de
Duitse legers. “Er is niet veel tijd meer over voor het einde”, zei hij. “We
zullen slechts lang genoeg volhouden om al degenen die op de staflijst
staan te verzamelen voor overdracht naar het nieuwe land. Binnenkort zal
het ieder voor zich zijn. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je je familie een
veilige haven krijgt zolang er nog tijd is. Het is te hopen dat ze op een dag
met u mee zullen gaan in uw nieuwe huis.”
Toen hij zich tot Kurt Von Schusnick richtte en later een generaal maakte,
stelde de commandant hem voor en zei: “Deze dappere jonge luchtmachtofficier heeft de volledige leiding over de nieuwe methode van evacuatie op
een schip dat een ‘rondvleugelvliegtuig’ wordt genoemd. Veel vluchten in
de toekomst hebben de opdracht gekregen om speciale Duitsers naar het
nieuwe land te brengen. Daarom zijn sommigen van jullie hier.”
Von Schusnick vertelde de groep vervolgens dat er dagelijks meer topduitsers naar het hoofdkwartier en het nabijgelegen dorp zouden komen voor
evacuatie. Het rondvleugelvliegtuig zou minstens 20 lichamen vervoeren
die als kordon zijn verpakt en elke man zou slechts een minimum aan
persoonlijke bezittingen meenemen. Von Schusnick zei dat hij de komende
maand minstens twee keer per dag met een volle lading VIP’s naar Argenti427

nië zou reizen, waar hij het nieuwe land zou ensceneren. Wat Von Runstedt
betreft merkte hij op, zodat iedereen kon horen: “Mijn plicht is uiteindelijk
om de gerespecteerde generaal Von Runstedt mee te nemen naar beneden
wanneer de verdediging hier niet langer kan worden gehandhaafd”.
Onverwacht antwoordde Von Runstedt: “Bedankt - nee! Ik blijf liever achter
en word liever een gast van de Engelsen in hun gevangenissen. Beter om
dat te doen dan die Beierse korporaal en zijn nazi-aanhangers te dienen en
zijn nazi-leger te trainen in het beloofde land voor de volgende oorlog.”
In de weken die daarop volgden, nam Kurt Von Schusnick duizenden
handgekozen Duitsers, ongetwijfeld ook prominente nazi’s in vermomming, het land uit.
Maar ongeacht de Duitsers die op de lijst voor emigratie naar de Binnenwereld van het Nieuwe Rijk kwamen te staan, lag de beslissing over
wie er onder de lijst zou mogen verblijven uitsluitend in handen van de
Bodlanders die binnenkomende Duitsers screenden bij de ingang van de
tunnel in Brazilië en ook op een geheim vertrekpunt voor de Binnenwereld ergens in Argentinië. Enkele miljoenen Duitsers uit nazi-Duitsland
werden in dertig jaar tijd door de Bods afgewezen als ongeschikt voor
het staatsburgerschap in de Binnenwereld van Nieuw Duitsland. Velen
van hen die de toegang werd geweigerd waren nazi’s die niet naar OostDuitsland konden terugkeren onder het Sovjet-communisme of uit angst
voor gevangenisstraf in de Federale Republiek West-Duitsland wegens
oorlogsmisdaden, vluchtten vooral naar Brazilië, waar het Duitse apparaat
in de oorlog ongehinderd bleef floreren.
Ondertussen zette Kurt’s broer, Eric Von Schusnick, een ander rondvleugelvliegtuig in om speciale documenten, plannen, medische benodigdheden,
kostbaarheden en benodigdheden uit Duitsland te verwijderen. Hoewel een
groot deel van het hout dat nodig was voor de Nieuwe Duitse wereld door
de tunnel of shute in Brazilië ging, werden bepaalde benodigde voorwerpen
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snel door de opening van de Zuidpool naar het nieuwe land gevlogen. De
ronde vleugels waren eenvoudig te bouwen, hadden weinig bewegende
delen en hadden weinig onderhoud nodig. Hun belastbaarheid werd alleen
bepaald door het volume.
Tijdens een van de operaties maakte Eric von Schusnick herhaaldelijk
reizen vanuit de zuidpool van de aarde naar het oppervlak van Antarctica,
waar het rondvleugelvliegtuig tonnen ijs oppakte, ze eronder hing en ze
in een zoetwaterreservoir deponeerde voor de bewoners van een nieuwe
nederzetting. Dat was de diversiteit van het nieuwe ronde vleugelvliegtuig
dat de Venusiers de Duitsers hadden helpen bouwen. Terugblikkend geven
de geïnterviewden in 1978 toe dat de kolossale kracht en het meervoudig
gebruik van hun beperkte aantal ronde vleugelvliegtuigen, aangevuld met
het beperkte luchtvrachtvervoer vanuit Bodland, niet alleen de geboorte
van hun nieuwe natie mogelijk maakte, maar ook de ontwikkeling ervan
met veertig jaar versnelde.
De Amerikaanse immigratiedienst beseft nu dat de Duitsers veel naoorlogse
afhankelijke personen naar hun nieuwe wereld hebben verplaatst door
middel van visa met tijdelijk verblijf in de VS, de Caribische eilanden of
Brazilië. Ongeacht de routing, bleef het tij van de Duitse mannen en vrouwen hun naoorlogse wegen naar het nieuwe land nemen. De Duitsers in
Duitsland hielden het geheim en er vonden geen verzendingen of ernstige
lekken plaats. Naarmate de onderstaande nederzettingen zich uitbreidden,
werd extra technische hulp gezocht in het vaderland en deze kolonisten,
zoals de Duitse huurlingen uit 1572, volgden dezelfde route. Maar in 1948
passeerden ze in een ontspannen 24 uur door de mantel naar het binnenland
in plaats van de drie generaties die het hun Duitse soldaat voorouders en
familieleden had gekost.
De shute of lift of treinreis, zoals het genoemd werd, was niet langer vervelend of moeilijk. In 1953 had het tot twee miljoen Duitsers naar bene-
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den getransporteerd en honderdduizenden Duitsers naar de buitenwereld
gebracht.
In 1958 werd Kurt von Schusnick getroffen door een hartaanval als gevolg
van de zware werklast in de jaren 1944 tot 1948 in de rondvleugelvliegtuigen van Nieuw Duitsland. Deze man, die de hoogste Duitse onderscheidingen had verdiend en wiens naam op de lijst van Churchill stond als een
vijand die niet onteerd moest worden, stierf in zijn bloeitijd op 38-jarige
leeftijd - nooit om het Nieuwe Duitsland beneden volledig te zien bloeien
met de appel, de peer en de druif, waarvan hij en anderen de zaden hadden
meegenomen om te worden getransplanteerd.
In datzelfde jaar nam Eric, die ook in Nieuw Berlijn woonde, Kurt’s familie,
waaronder de jongste zoon David, mee naar huis en was bereid om hen te
steunen in overeenstemming met een pact dat hij en zijn broer jaren eerder
samen hadden gesloten.
Alle officiële nieuwe Berlijnse records begonnen in het jaar 1945, toen
werd begonnen met het storten van de benedenverdieping van het tien
hectare grote hoofdgebouw. Tegenwoordig is het hele regeringscomplex
gehuisvest in dit ene atoombombestendige gebouw, waarvan de muren zes
voet dik zijn. De ministeries in dit staatshuis zijn onder andere het hoofd
van het staatskantoor (Hitler II), het ministerie van Financiën, de minister
van Defensie voor de luchtmacht, de marine en het leger, het ministerie
van Gevangenissen, het ministerie van Vervoer, enz.
Het Staatshuis is in het centrum of het ovaal van Nieuw Berlijn. De straten zijn de spaken die uitstralen van het Staatshuis en de lanen zijn nooit
eindigende cirkels die zich met tussenpozen in de stad bevinden. Het land
is vlak en er zijn geen rivieren die elkaar kruisen.
Vandaag de dag heeft Nieuw-Duitsland 18 miljoen mensen, waarvan
ongeveer acht miljoen mensen, waarvan ongeveer acht miljoen bommen
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hieronder. Anderhalf miljoen mensen wonen in Nieuw Berlijn. Er zijn 40
miljoen afstammelingen van de oude Duitsers van de expeditie uit 1572,
waardoor er ongeveer 60 miljoen Duitsers te laat in de holle aarde zijn
aangekomen, plus natuurlijk de vroege aankomst van Bod van 30.000 jaar
voordat het er in 1980 slechts 36 miljoen waren. De stad Nieuw-Berlijn
heeft nu staatsscholen en ziekenhuizen, en de hele metropool wordt bediend door een monorailsysteem met in Duitsland geproduceerde auto’s
en bussen als het andere vervoermiddel. Hoewel de eerste woningen door
de Bodlanders werden gebouwd in hout en geprefabriceerd, zijn veel van
de nieuwe woongebouwen die nu in aanbouw zijn, van cement, baksteen
en plastic gevelbekleding en dakbedekking, omdat er nog steeds een tekort
aan hout is op het dorre Duitse bezette continent.
De belangrijkste kerk is Luthers, maar er zijn nog verschillende andere
kerkgenootschappen. Een gereformeerde katholieke kerk werd opgericht
na 1945 toen Hitler I verordineerde dat er geen afgodsbeelden in mochten
staan, behalve de figuren van Christus aan het kruis. De eerste predikanten
en priesters werden van bovenaf naar beneden gehaald. Huwelijksrituelen
kunnen tegenwoordig zowel seculier als burgerlijk zijn, maar elk samengesteld lid van het parlement mag de ceremonie ook uitvoeren.
Net als hierboven in 1945 werd Hitler uitgeroepen tot staatshoofd (functionerend als premier en president) over het Duitse Reichstaad, bestaande
uit een onder- en bovenhuis.
Drie kandidaten vormen een leisteen voor elk ambt binnen het partijsysteem
en degenen die zich kandidaat stellen voor het ambt moeten ten minste één
ambtstermijn van vier jaar hebben gediend en afgestudeerd zijn aan een
college of een handelsschool.
Kwalificaties voor kandidaten voor het hogerhuis zijn: kerklidmaatschap,
partijlidmaatschap, minimaal 30 jaar oud, professional of werknemer, en
bij voorkeur een veteraan en minimaal drie termijnen in het lagerhuis.
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Het lagerhuis wordt gekozen door de bevolking en de leden moeten drie
termijnen of zes jaar dienen, waarna ze in aanmerking komen om zich voor
het hogerhuis in te schrijven.
De staat rekent een rechte tien procent van het bruto-inkomen van een
persoon voor belastingen en heeft geen enkele industrie genationaliseerd.
Kerken mogen geen andere eigendommen bezitten dan het land en het
gebouw van de eredienst. Ook mogen kerken geen liquide middelen verzamelen. Zij zijn volledig gescheiden van de staat.
Het schoolsysteem heeft een duur van 12 jaar, zoals hierboven beschreven.
Geen voortijdige schoolverlaters zijn toegestaan. De tests van de geschiktheid en de baanvoorkeur tijdens de laatste vier jaar bepalen de roeping van
de studenten. Na het afstuderen moet elk mannetje vier jaar in één tak van
de New German Defense Military dienen. De student kan een voorkeur
aangeven voor leger, luchtmacht of zeemacht. Die met leiderschapskwaliteiten worden naar officierstrainingscholen gestuurd. Na het voltooien van
de vier jaar militaire, de jonge Duitse, die nu ongeveer 22 jaar oud kan zijn,
wordt de jonge Duitse, die nu ongeveer 22 jaar oud, wordt gestuurd naar een
universiteit, hetzij onder of boven. Diploma’s van handelsscholen worden
in het leven van Nieuw-Duitsland even belangrijk geacht als universitaire
diploma’s. De diploma’s van de handelsscholen worden in het leven van
Nieuw-Duitsland als belangrijk beschouwd.
Hitlers eigen zoon, Adolph, werd op 12-jarige leeftijd naar Zwitserland
gestuurd om zijn academische studie af te ronden, waar hij onder de naam
Adolf Wolfgang, een veel voorkomende Oostenrijkse achternaam, naar de
particuliere school St. Daar werd hij zorgvuldig bewaakt en had hij ook
een telefoon bij zijn bed om dagelijks met zijn ouders te kunnen spreken.
Hij studeerde af in 1956. Hoewel Adolph had besloten dat zijn zoon de
Feuhrer de rol van zijn zoon te nemen op de oude, had hij gezegd; De
toekomstige leiding van de nieuwe natie moet worden beoordeeld uitsluitend op vermogen.
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War ace General Kurt Von Schusnick’s zoon David Schusnick’s koos
ervoor om de luchtmacht in te voeren na zijn vier jaar verplichte militaire
opleiding als een officier cadet op welk moment hij ook gekwalificeerd
voor de luchtdienst.
Vliegtraining vereist van David Van Schusnick was dat hij eerst conventionele vliegtuigen vliegen en afstuderen aan de ronde vleugel vliegtuig.
Duitse piloten zijn bewapend met individuele straalgeweren.
De Duitsers weigerden te praten over de bewapening van het schip, behalve om te zeggen dat stille laserstralen en andere straalgeweren worden
gebruikt in plaats van conventionele vuurkracht. De Duitsers hadden ook
een laserschild op hun grondstraalgeweren ontwikkeld en andere lasertellermaatregelen waren geperfectioneerd op het vliegtuig.
David Schusnick kreeg zijn vleugels bij zijn afstuderen aan het vliegprogramma van de Nieuwe Duitse Luchtmacht op 18 april 1972. Ze werden
op hem geprikt door Air Marshall D. C. Kitchiner.
Op 20 april, zijn oom, Eric Von Schusnick, en zijn moeder riepen David
aan de kant. De oom begon: “Je hebt je vleugels verdiend. Nu is het tijd
om over je carrière te praten”. Zo begon het gesprek over waar de petekind
van Eric Von Schusnick zou studeren en welke roeping hij zou volgen. De
jonge Schusnick werd aangespoord om naar een universiteit in Duitsland
of Zwitserland te gaan en daar de door hem gekozen roeping van de wet te
bestuderen. Maar de jongeman antwoordde dat hij naar een Amerikaanse
universiteit wilde gaan, bij voorkeur naar Harvard.
Over sterke bezwaren roept David zijn oom en moeder op om hem naar
Harvard te sturen. Hij komt via het spoor naar boven en vliegt naar Bonne
om zijn familie te ontmoeten en later, na een vakantie, gaat hij naar New
York. In september 1972 schrijft David Schusnick zich in als West-Duitser
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onderdaan aan de Harvard Universiteit onder de naam David Schmidt, met
een Zwitsers adres, het huis van zijn oom Johannus van Zurick.
Volgens een bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken studeerde
hij af in internationaal recht en nam hij het algemene handelsrecht, en
studeerde hij in 1976 af in plechtigheden die werden bijgewoond door zijn
oom Johannus en andere Amerikaanse familieleden, waaronder de vrouw
van zijn overleden oom Elmer, in juni.
Toen hij hierna terugkeerde naar Nieuw Berlijn, besprak David Schusnick
zijn Amerikaanse universiteitservaring met zijn oom Eric. Ze bespraken
onder andere het Duitse etnische element in de Amerikaanse bevolking.
David Schusnick herinnerde zijn peetvader eraan: “Duitsers hebben er
geen moeite mee om Amerikanen, Canadezen of Britten te worden. In
feite is 50 procent van de voorraad in Engelssprekende Noord-Amerika
waarschijnlijk van Duitse afkomst of had een deel van het Duits in zich,
en natuurlijk hebben we geleerd dat de Engelsen van Germaanse afkomst
zijn. Ik voelde me thuis in de V.S.”
David sloot het gesprek af met de woorden: “Ooit, als de Russische kwestie
is opgelost, wil ik in Florida wonen en mijn beroep uitoefenen. Maar voor
nu, oom, wil ik terug naar de vliegende dienst.” (Ten tijde van het laatste
interview met de Von Schusnicks in 1977 zaten er nog steeds 30.000 Duitse
soldaten door Russen in Siberië’s gevangenenkampen, wat een groot deel
van de Duitse haat tegen de Sovjets zou kunnen verklaren).
Terwijl David Schusnick zich weer terug in het nieuwe Duitse leven in de
diepte stortte, bleef het land zich op dezelfde manier ontwikkelen als in
West-Duitsland.
Nieuw Berlijn had twee dagbladen die vertelden wat er in de bovenwereld
gebeurde, maar op een dag in november 1974 werd er in de grote kranten434
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koppen een ander verhaal verteld. Verboden streamers op 12 november 1974
in de “New Berlin Daily News” (oplage 450.000), redacteur Max Speigel
(voorheen New York Times, die de krant in 1941 verliet), luidde als volgt:
“DE FUHRER IS DOOD.” De geparafraseerde ondertitel vertelde hoe
Hitler, de oprichter van het nationaalsocialisme, in een vreemd land overleed en Duitsland niet bereikte, waar hij een einde aan zijn leven wilde
maken”. Het tweede dagblad van het nieuwe Berlijn, “De nieuwe Duitse
Enquirer”, was ook de voorpagina van het verhaal.
Met respect voor de dood van de voormalige fuhrer werden alle vlaggen
de volgende 30 dagen in opdracht van de Duitse regering op halve mast
gevlogen. Op de dag van de begrafenis en gedurende tien dagen in Spanje
werden de vlaggen van de West-Duitse regering neergelaten. In Nieuw
Duitsland was het een officiële rouwdag. De zoon en erfgenaam van Hitler,
Adolf Hitler U, was drie maanden aan de macht geweest toen zijn vader in
Zaragoza (Spanje) overleed. Toen Hitler op 25 oktober de dood naderde,
bracht een Duits vliegtuig met ronde vleugels de jonge Adolf Hitler en
andere naaste familieleden en vrienden naar het bed van de fuhrer.
Bij afwezigheid van Adolf Hitler jr. regeerde de geadopteerde zoon als
staatshoofd. De huidige naam van de door Hitler en Eva Braune geadopteerde zoon is Dr. Hans Tirsther, adjunct-hoofd van het nieuwe Rijk. Toen
Hitlers autocolonne in 1944 op weg naar Frankrijk en Spanje door Straatsburg reed voor de uiteindelijke evacuatie naar de nieuwe Duitse retraite,
had de jonge Hans, toen een 12-jarige bewonderaar van Hitler, een bos
bloemen in de auto van de fuhrer gegooid. Toen de jongen door lijfwachten
werd aangehouden, redde Hitler hem en vroeg hij zijn naam. De jongen
vertelde Hitler dat zijn moeder en vader bij een bombardement waren
omgekomen. Hij keek naar Hitler en zou dan gezegd hebben: “U bent nu
mijn grote vader, meneer.” Ontroerd door zijn opmerkingen nam Hitler de
jongen mee aan boord van zijn cavalcade en adopteerde hem uiteindelijk
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legaal. Hitlers zoon werd in 1977 door de auteurs op een bepaalde plaats
in het westelijk halfrond geïnterviewd.
Hitler had zijn afscheidstoespraak op 7 augustus 1974 vanuit zijn woonplaats gehouden (begonnen door zijn vurige bewonderaars in Nieuw Berlijn in 1943). Na zijn afscheidswoorden droeg hij de teugels van Nieuw
Duitsland over aan zijn zoon Adolf II en ging hij aan boord van een Duits
rondvleugelvliegtuig dat, begeleid door een eskader van drie begeleiders,
koers zette naar Spanje. In het oude kasteel La-Aljaferia, Zaragoza, om 5
uur ‘s ochtends op de koude, natte ochtend van 25 oktober 1974 overlijdt
Adolf Hitler, oprichter van het Derde Rijk van Duitsland, op 85-jarige
leeftijd. Hij had al zijn gezworen vijanden, Roosevelt, Stalin, Churchill,
overleefd. Praktisch zijn laatste woorden waren: “We zouden de oorlog gewonnen hebben, behalve die verdomde Amerikanen! Tegenwoordig leiden
zij de bovenwereld, maar ik heb geen enkele hekel aan hen, behalve die
verrader Roosevelt. Maar op mijn sterfbed voorspel ik dat de Amerikanen
nu voor de Russen zullen moeten zorgen voordat de Russen voor hen en
de rest van de wereld zullen moeten zorgen”.
De overleden fuhrer stierf met zijn naaste familie en vrienden naast hem,
waaronder zijn vriend Generalissimo Franco. De begrafenis werd bijgewoond door het grootste deel van het West-Berlijnse kabinet, inclusief
president Helmut Schmidt. Aanwezig waren ook de West-Duitse ambassadeur in Spanje, professor Dr. Francisco Javier Conde, de aartsbisschop
van Keulen, kardinaal Joseph Hoffner, die de laatste riten van de katholieke
kerk leidde, en op verzoek van Franco, vertelde kardinaal Marcelo Gonzales, die met hulp van Monseigno, een vooraanstaand katholiek kardinaal
van het Vaticaan, de schrijvers van het volgende FMeriaanse antwoord aan
de paus. “Excommuniceren en ik zal alle aanstootgevende katholieken en
andere christenen in Duitsland vervolgen en doden en ik zal het Vaticaan
zelf vernietigen”. In die tijd, met de nazi-ambities in het vooruitzicht, werd
de pauselijke opdracht om Hitler te excommuniceren nooit uitgevoerd in
het licht van zo’n meedogenloze dreiging.
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De stad Zaragoza werd in de week van Hitler’s dood door generaal Franco
onder de staat van beleg geplaatst.
De solidariteit van het nationaalsocialisme in het Nieuwe Reich was in de
Hitlerjaren, beginnend in 1945, tot stand gekomen. In 1974, bij stemming
van de Tweede en Eerste Kamer over de goedkeuring van de handtekening
van het nieuwe staatshoofd, Adolf Hitler II, herbeloofde het parlement
zichzelf en de 18.000.000.000 nieuwe Duitsers die toen in de holle aarde
leefden, om het nationaalsocialisme als soevereine staat voort te zetten,
niet langer onder de waakzame ogen van de Bodlander regering, aangezien
het 30-jarige verdrag op het punt stond om te eindigen.
Zes andere koninkrijken van 40.000.000.000 oude Duitsers die door
monarchieën geregeerd werden, bestonden ook naast de Nieuwe Duitsers
op een nabijgelegen continent in het zuidelijk halfrond. Grenzend aan en
verbonden met het Nieuwe
Het Duitse land via de weg en het spoor was het oude Bodland, waarvan
de opzieners het begin van de Nieuw-Duitse revolutie in alle facetten van
de samenleving hadden gekanaliseerd, van beperkte militaire adviezen
tot onderwijs, transport en kapitaalopbouw van fabrieken en verhuisde
industrieën. Op het noordelijk halfrond op het Vikingland woonde er een
zak Scandinaviërs die ook van Germaanse stammen afstammen. De toestroom van de Vikingen naar de binnenwereld had 2000 jaar eerder plaatsgevonden, met de laatste groep die 900 tot 1000 na Christus arriveerde. Net
als de nieuwe Duitse toestroom van de 20e eeuw was de laatste golf van
oude Viking-zeedieven de binnenwereld binnengevaren als plunderende
veroveraars en moesten ze door eerdere Scandinaviërs en Bodlanders die
aankwamen worden getemd tot een pastorale bevolking.
Aan de buitenkant van de Planeet Aarde bleven West- en Oost-Duitsland
politiek verdeeld door verschillende veroveringsideologieën, maar toch
bezetten Duitsers van dezelfde etnische oorsprong een groot deel van
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Europa, waaronder Elzas-Lotharingen, de Saar, nu deel van Frankrijk, en
talrijke andere Duitse gebieden in Oost-Europa.
Maar in een politiek toneel was een verenigd Duitsland nog steeds even
illusoir als in de 12e eeuw toen 367 Germaanse hertogen, hertogdommen,
koninkrijken en dergelijke zich uitstrekten van Nederland tot Italië en
Rusland. Noch de keizer, noch Hitler had de gescheiden Duitse zakken in
Europa kunnen samenvoegen, maar een onderstroom van Duitse sentimenten die oproept tot eenheid was in West-Europa nog steeds stijgend en sinds
1945 was er een regelrechte oorlogszuchtige strijdlust in de Duitse buitenlandse politiek en ideologie ontstaan, met name bij de Braziliaanse Duitsers
die zich naar Zuid-Amerika hadden verplaatst. Ook de bovenwereld, de
Duitsers en de nieuwe Duitsers in het binnenland, bleven de overtuiging
aanhangen dat Rusland het offensieve land was waarvan de macht moet
worden gebroken voordat het Duitse Rijk in Europa kan worden hersteld.
Een goed geïnformeerde woordvoerder van Bod op een visum van vijf jaar
voor de V.S. zei dit over een mogelijk ander conflict in de Hogere Wereld.
“Wij (de Bods) begrijpen de Duitse redenering voor hun haat tegen Rusland.
Deze geleerde man, die zeven talen spreekt, verklaarde dat “het Sovjetcommunisme een kwade kracht is - maar dat het zichzelf uiteindelijk van
binnenuit zal vernietigen zonder inmenging van buitenaf.
Onze intelligentie hieronder en onze profeten beweren dat de interne opstand in Rusland tegen het jaar 2000 zal zegevieren. Daarom zal de oplossing van het Sovjetprobleem voor zichzelf zorgen zonder dat de afvallige
Duitsers opnieuw een oorlog beginnen die zich zou kunnen uitbreiden tot
een zich uitbreidende holocaust”.
Op de vraag wat de Bods zouden doen in geval van zo’n Hogere Wereldoorlog, antwoordde de woordvoerder van Bod: “We zouden ons er niet mee
bemoeien. Als die Duitsers uit de Bovenwereld in Zuid-Amerika doorgaan
met zichzelf te vernietigen, zullen wij (de Bodlanders) niet meedoen”.
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Maar deze Germaanse geleerde zei dat hij er vertrouwen in had dat als
zo’n oorlog zou beginnen, hun Nieuwe Duitse buren genoeg heropgevoed
zouden zijn om neutraal te blijven.

De afstemming van de drie strijders voor superioriteit in een toekomstig
wereldconflict is momenteel een paradox van ideologieën. Er is het luidruchtige sovjetsysteem van Azië met zijn ontkenning van God en afwijzing
van de geest van de mens, waardoor hij zichzelf naar een hoger spiritueel
bewustzijn zou proberen te tillen. Tegenover het dialectisch materialisme
van de Sovjet-Unie staat de moderne nazibeweging, sterk, maar ondergedompeld in alle Duitse samenlevingen - een ideologie die in de jaren
‘20 door Hitler en zijn SS-kern werd opgericht op basis van raciale superioriteit ~ macht maakt recht. Tegenover deze twee systemen, die talloze
miljoenen van hun vijanden hebben vermoord om aan de macht te blijven,
staat het gigantische Amerika van de christelijke oorsprong. Hoewel het
land zijn persoonlijke vrijheden relatief intact heeft gelaten, heeft het zijn
morele kracht in de regering, het bedrijfsleven en de instellingen laten
uithollen, zodat er nu in het openbaar over de kwestie van zijn nationale
deugdzaamheid wordt gedebatteerd. In de daaropvolgende jaren zal men
zich afvragen of Amerika, dat nu in de hogere vrije wereld vooroploopt,
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moeite zal hebben om zijn economische, politieke en spirituele filosofieën
op tijd te verstevigen om zich te wapenen tegen zijn twee tegenstanders
van het kwaad en de waanzin. Binnen de Amerikaanse sector is het een
nationale leider van Gideon’s aanzien nodig om in opstand te komen en
de natie wakker te schudden om het geloof van de grondleggers van de
Verenigde Staten te vernieuwen.
In 1978 herinnerde New Germany zich Eric Von Schusnick als tweede
secretaris van de Amerikaanse ambassade van de Federale Republiek
West-Duitsland. Von Schusnick werd beschuldigd van verraad omdat hij
de nieuwe Duitse nazi-informatie over de mogelijkheden voor een nieuwe
oppervlakteoorlog had onthuld. De dappere Duitser ontkende de beschuldigingen niet en verklaarde dat hij met zijn gesprek met ons zijn doel was
om oorlog te voorkomen. Hij werd berecht en ter dood veroordeeld. De
Verenigde Staten en Groot-Brittannië bemiddelen voor hem. Vandaag zit
hij een levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke invrijheidsstelling uit in een nieuwe Duitse gevangenis.
Aan het begin van de jaren zeventig begon de Duits/Amerikaans/Britse
woede over de Tweede Wereldoorlog af te nemen. De jonge David Schusnick werd onderdeel van die verbetering
Zo ontstond in 1977 onder de meest impolitieke omstandigheden de eerste
schuchtere onderneming van een vriendschap tussen Nieuw-Duitsland en
bepaalde landen aan de oppervlakte. Het was misschien het begin van een
nieuw tijdperk van begrip tussen Nieuw Duitsland en enkele bovengrondse
naties. Het zorgvuldig geplande programma begon op zondag 31 juli 1977,
toen Nieuw Berlijn in het binnenland van de aarde en Kaap Kennedy,
VS, aan de buitenkant een spectaculaire gebeurtenis met elkaar deelden.
Gevleugelde misaries uit Nieuw Berlijn in de holle aarde begonnen de
marathon naar de oppervlakte.
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Op die ochtend kreeg kapitein David Schusnick een speciale brief van het
nieuwe Duitse staatshoofd aan president Jimmy Carter van de VS. Kapitein
Schusnick en twee andere bemanningsleden van de rondvleugelbemanning
gingen aan boord van een niet-militair Duits rondvleugelvliegtuig en vertrokken. Bemanningsleden waren 2e luitenant Karl Ludendorf, kleinzoon
van graaf Von Ludendorf, inspecteur-generaal van het Duitse keizerlijke
leger in de Eerste Wereldoorlog. Felix B. Armondstein, 1e luitenant, was
het andere bemanningslid.
De reis naar Kennedy had in minder dan twee uur kunnen plaatsvinden,
maar de bemanning kreeg van de Nieuwe Duitse Luchtmacht (Vermacht)
toestemming om de tijd te nemen om precies 12 uur later op zondagmiddag hun aankomst boven Kaap Kennedy te plannen. De opdracht was om
vooraf bepaalde activiteiten en stops uit te voeren, maar één keer boven het
Amerikaanse luchtruim om direct naar het verwachte punt van aankomst
te vliegen.
Toen het Duitse rondvleugelvliegtuig over de Kaap naar een hoogte van
1000 voet begon te dalen, richtte kapitein Schusnick zich tot de toren en
wachtte op herkenningsreacties. Op dit punt leek het schip als een lichtgevende vuurbal te wachten op de toeschouwers op de grond toen het
plotseling neergeschoten werd tot minder dan 28 voet boven het oostelijke
uiteinde van de afgelegen Kennedy-baan. De Amerikanen waren getuige
geweest van deze bal van lichtsnelheid naar hen toe toen op een speciaal
gemarkeerde plek op het asfalt het licht uitging en van binnenuit de gloed
de contouren van een vliegende schotel tevoorschijn kwamen. De drie
statiefpoten vielen op het cement en plotseling stond het ding alleen als
een rond insect.
Een deur op de ondersectie van het schip opende en daalde naar de grond,
vormde een trap waarop de bemanningsleden voor formaliteiten naar beneden trapten. Hun uniformen waren zwart, de broek met zilveren venti-
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latieopeningen aan de zijkant in hoge zwarte laarzen. Op de Duitse kapjes
stond een luchtinsigne van het Air Corps of New Germany afgebeeld.
Kapitein David Schusnick, officier die het bevel voerde over het Duitse
vaartuig, werd voorgesteld aan vertegenwoordigers van de Amerikaanse
luchtmacht, waaronder generaal David Jones, de toenmalige stafchef, de
Amerikaanse luchtmacht, generaal Harold Brown, voorzitter, gezamenlijke
stafchefs en veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski. Een officiële foto
van het Duitse vliegtuig en de inzittenden werd gemaakt door een fotograaf
van de Amerikaanse luchtmacht voor de medewerker van de auteur, maar
de foto (en de aantekeningen) werden door de Amerikaanse luchtmacht in
beslag genomen en nooit meer teruggegeven.
In de rij voor de ontvangst van de jonge commandant en zijn bemanning
stond de nieuwbenoemde (20 april 1977) tweede secretaris van de Duitse
ambassade in Washington, de oude aas uit de Tweede Wereldoorlog JJ, de
Godfather van David, Eric Von Schusnick. Na formaliteiten werd Schusnick op verzoek van generaal Jones gevraagd wat hij en zijn bemanning
het liefst zouden willen doen. De jonge Duitsers van de Binnenste Aarde
spraken zich bijna eensgezind uit: “Rijd op een Amerikaanse motor”. Terwijl 100 geselecteerde Amerikanen zich in de hanger verzamelden en de
Duitse machine van binnen en van buiten vrij inspecteerden, speelde de
U.S. Air Force Band Duitse muziek. Ondertussen, de politie geblokkeerd
van de oceaan weg naar Melbourne, terwijl degenen die nieuwsgierig waren die het voorrecht hadden om in de buurt te zijn zag drie jonge mannen
en een politie-escorte genieten van de kracht van Harley Davidsons in de
Atlantische wind. (Voordat het schip vertrok, werd een soortgelijke fiets
aan boord geplaatst.)
Aan de kijkers van het interieur van het Duitse schip werd verteld hoe de
besturing werkte. Naast het geautomatiseerde navigatiesysteem werden
ook gevoelige aanraaktoetsen voor voeten en kniedruk gebruikt om het
elektrogeleidingssysteem te bedienen. Een linkervoetknop draaide het
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schip tegen de klok in; een rechtervoetknop draaide het met de klok mee;
een middelste voetknop was voor opstijgen en dalen. De linker kniedruk
op de elektromagnetische knop was voor achteruit en de rechter kniedruk
was voor vooruit. Vingersleutels waren een kopie van de voetmanoeuvres.
De voet- en knieknoppen werden gebruikt in geval van een gevecht, zodat
de handen vrij zijn om de elektronische laserwapens te bedienen.
De Duitse rondvleugelroute zou een tussenstop in Ottawa moeten bevatten, maar het Duitse verzoek werd volgens de Canadese autoriteiten door
premier Pierre Trudeau afgewezen terwijl het Duitse vaartuig boven de
Canadese hoofdstad zweefde.
Op 17 juli arriveerde hetzelfde Duitse vaartuig op een RAF militair station
ten zuidwesten van Londen, Engeland. Hoewel het geen geplande tussenstop was, werd er haastig een formele receptie voorbereid door de Britten,
waarna David en zijn bemanningsleden in een koninklijke limousine naar
Buckingham Palace werden gebracht, waar koningin Elizabeth eerdere
verlovingen annuleerde om de bezoekers vriendelijk te ontvangen.
De nieuwe jonge Duitse bommen in het binnenland van de aarde, waarvan de ouderlijke wortels uit hun vaderland waren voortgekomen, waren
openlijk naar boven gekomen om door de Amerikanen en de Britten met
enthousiasme te worden geaccepteerd.
Vanuit Londen werd het Duitse schip naar Rome gevlogen, waar de Italianen eer betuigden. In Rome vroeg Zijne Heiligheid Paus Paulus VI of
het Duitse vaartuig het Vaticaan mocht bezoeken. “Zeker”, zei David, en
die nacht ging kapitein Schusnick met gember en geil in een tuin van het
Vaticaan zitten. Na een audiëntie met de Paus en een vriendelijk gesprek
met het Secretariaat van het Vaticaan, vertrokken de Duitsers de volgende
dag laat naar Bern, Zwitserland. De Zwitserse politie bewaakte het schip
terwijl David en zijn bemanning de stad in gingen om zijn familie en de
geboorteplaats van zijn vader te bezoeken.
443

Als Amerikaanse helden die worden verwelkomd met een tikkerlintenparade op de Fifth Avenue van New York, kwamen de jonge Duitse ambassadeurs in het algemeen terug in New Berlin. Ze hadden een nieuwe maar
kwetsbare vriendschapsband gesmeed met oude oppervlaktevijanden.
Misschien had alleen zo’n nieuwe generatie zo’n succes kunnen hebben.
8-22 Intrusie van buitenaardse wezens in de wereld en
interviews met toonaangevende buitenaardse wezens
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
wiens naam en positie geclassificeerd is, schat dat er in 1980 meer dan
50.000 buitenaardsen van interstellaire en intergalactische oorsprong op
de planeet Aarde leven. Binnen de grenzen van de Verenigde Staten zijn
er minstens 5.000 geregistreerde vreemdelingen waarvan het publiek niet
op de hoogte is.
Ongeveer 200 nieuwe vreemdelingen komen jaarlijks in de VS aan en
krijgen vergunningen of visa voor een verblijf van maximaal tien jaar,
onder voorbehoud van verlenging. De komst van wezens van andere
planeten naar Amerika is niet vooraf geregeld door deze regering, noch
is hun toelating op basis van quota. Wanneer een ruimteschip met zulke
onaangekondigde vreemde aankomsten de atmosfeer van de aarde nadert,
pikt het interplanetaire politienet meestal hun signalen van intentie om te
landen op. Dit is het geval, worden de aardobservatieposten op de hoogte
gebracht en over het algemeen is er een delegatie van de regering om de
buitenaardse vaartuigen te ontmoeten. (Een vijandig ruimtevaartuig houdt
zich niet aan de interplanetaire herkenningsregels en geeft dus geen signaal.)
Wanneer een vriendschappelijke landing plaatsvindt, hetzij op een militaire basis, hetzij op een commercieel terrein, wordt het State Department
onmiddellijk op de hoogte gebracht. Na een acceptabel interview met
vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen
vreemdelingen typische aardse kleding en schoenen. Hun garderobe, die
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altijd een ruimtepak en laarzen is, (beide zeer licht van gewicht), wordt
meestal in een kluisje op de luchthaven opgeborgen. Vriendelijke vreemdelingen zijn meestal Engelstalig. (De belangrijkste talen van de aarde worden
onderwezen op een interplanetaire taalschool op het Venus, verplichte
aanwezigheid van immigranten). Zij worden geadviseerd om in het geval
van een civiele overtreding of verkeersovertreding onmiddellijk contact op
te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of om arresterende
agenten te vragen dit te doen.
De immigranten in de kosmische ruimte bestaan voor ongeveer 40% uit
vrouwen, waarbij de aankomsten zowel mannelijke als vrouwelijke alleenstaanden zijn, plus gezinseenheden met of zonder kinderen.
De eerste taak onder leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken is
om de vreemdelingen per rondvleugelvliegtuig naar het Washington gebied
te haasten en vandaar naar het Walter Reed Hospital, waar ze in quarantaine
worden geplaatst. Een medisch team met inbegrip van een buitenaardse
arts die bekend is met interplanetaire ziekten en soorten mensen, voert
zeer grondige lichamelijk onderzoek uit met de geregistreerde medische
gegevens die in een code zijn gestanst op een 3 x 5 inch kaart, waarop ook
de duimafdruk van de vreemdeling te zien is.
Met welke autoriteit of om welke reden de aliens hun eigen planeet verlaten voor een aards verblijf is onbekend. Maar over het algemeen wordt de
reden voor hun komst naar deze planeet vermeld als “Ik ben naar de Aarde
gekomen om te helpen” (en ze geven een speciale handels- of beroepscategorie aan.) De aankomende buitenaardse wezens blijken af en toe vier
longen en misschien twee harten te hebben, plus andere anomalieën. Een
bovennatuurlijk vermogen dat bepaalde buitenaardse wezens bezitten is
het vermogen om hun vorm of uiterlijk naar believen te veranderen om
te lijken op de raciale eigenschap van de Aarde. Deze verandering wordt
meestal gemaakt nadat ze in contact komen met de Aardbewoners kort
na het deplaning. Bovendien kunnen ze meestal bovenmenselijke kracht
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vertonen zoals in het geval van een geregistreerd buitenaards meisje dat
gewoon een auto van twee mannen tilde in een ongeluk in Washington,
D.C., terwijl een groep omstanders hulpeloos toekeek. Sommige buitenaardse wezens hebben vier ogen, een vreemd gekleurde huid, ongewoon
gevormde oren en andere vreemd gevormde bijlagen. Deze zijn allemaal
veranderd om zich aan te passen aan de aardse verschijningsvormen. Maar
wat duidelijk is, is dat hun geest en hun zintuiglijke gevoelens identiek zijn
aan die van aardbewoners, ongeacht hun lichaamsstructuur.
Onderwijs en beroepskwalificaties van de aankomende buitenaardse wezens
zijn altijd buitengewoon naar aardse maatstaven. De nieuwkomers komen
meestal terecht in een beroep en zijn uitstekend in de natuurkunde, medisch
onderzoek, enzovoort. Zulke gevallen hebben de aardindustrieën geholpen
bij de ontwikkeling van kunststoffen, chemische staalindustrieën (gehard
staal), brandstoffen en andere wetenschappelijke doorbraken.
Voor een tijd na aankomst worden ze geobserveerd die hun voeding nemen door middel van een verscheidenheid aan gekleurde pillen en water,
bij voorkeur gedestilleerd water. Echter, ze zijn al snel in staat om kleine
hoeveelheden voedsel te eten die typisch zijn voor de menu’s in hun gastland. Als ze eenmaal hun fysieke en de quarantaine is beëindigd, is de
vreemdeling in staat om onopvallend naar buiten te gaan en te verdwijnen
in de maatschappij. (Quarantaine is 90 dagen.)
Zij moeten echter elk jaar hun verblijfplaats melden aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken, dat de immigratie ongetwijfeld op de hoogte brengt.
De Verenigde Naties geeft ook de toelating van nieuwaangekomen vreemdelingen en stuurt ze naar gastlanden die bereid zijn ze op te nemen. In een
recent geval heeft Rusland zes nieuw aangekomenen op aarde geaccepteerd,
maar in plaats van ze te verplaatsen naar de gevraagde functiecategorieën,
hebben de Sovjets de vreemdelingen onder 24-uurs observatie geplaatst
in een isolement. Later verdwenen de vreemdelingen gewoonweg en ver446
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schenen ze weer bij de Verenigde Naties in New York voor herplaatsing
naar een ander land.
Niet alle vreemdelingen mogen blijven, zelfs niet overnachten. Een ambacht van zesbenige mannen met groene huid, ogen, haren en tanden,
die hun uiterlijk niet konden veranderen, arriveerde in juli 1977 op een
West-VS militair luchtstation van een planeet die door de NASA als Eeti
was gecatalogeerd. De vriendelijke mannen noemden zichzelf Baahs en
zeiden dat ze zeven jaar lang op een expeditie waren geweest, waarbij ze
verschillende planeten in de Melkweg hadden bezocht. De kapitein van
het Eeti-schip wist te laten weten dat ze voor het eerst in Rusland waren
aangekomen, maar dat ze waren beschoten. Ze besloten om nog een keer
te proberen een landing op de aarde te maken en kozen toevallig voor het
westelijke Amerikaanse vliegveld. Bij het uitstappen volgden ze de jeep
met 45 mijl per uur over het asfalt, reizend als duizendpoten. Ze konden
lachen, grappen maken en glimlachen, en gaven de positie van hun planeet aan op een interstellaire kaart. Ze zeiden dat hun planeet sociaal en
technologisch geavanceerder was dan de aarde. Zij werden gevraagd om
te vertrekken en deden dit onmiddellijk.
Bronnen die niet geïdentificeerd willen worden, zeggen dat er al buitenaardse wezens geïntegreerd zijn in de Russische politieke en wetenschappelijke samenlevingen, maar in tegenstelling tot hun Amerikaanse, Canadese
of Franse tegenhangers, zijn geen van de buitenaardse wezens in Rusland
bekend bij de Sovjet-immigratie of -politie. Ze zouden slapers genoemd
kunnen worden en zouden hun ware identiteit alleen in het geval van een
internationale oorlog onthullen. Een onberispelijke bron zei dat hij op de
hoogte was van een interstellaire bar in Parijs, waarvan de Franse gendarmes
beweren dat er veel geregistreerde vreemdelingen zijn.
Achttien bekende vreemdelingen wonen in het Tampa Bay gebied van
Florida, en misschien wel het dubbele van dat aantal maken de Los Ange-
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les areajtheir tijdelijk thuis. In totaal werden drie gesprekken gevoerd met
geregistreerde Venussische vreemdelingen in Florida.
De vriendelijke aardinvasie van deze buitenaardsen, voornamelijk van
Venus, Pluto en Mars maar ook van ons hele zonnestelsel, heeft een doel.
Hun doel zou zijn om zich te mengen in de hoofdstroom van de aarde en
verslag uit te brengen aan hun zonneambassadeur, zodat de planeet Aarde
kan worden weggeleid van de zelfvernietigingscursus waar ze momenteel
op aan het draaien is. Als er een meer sinistere reden is, heeft niemand van
de autoriteiten dit aan de auteurs onthuld.
Het coördineren en bepalen van de richting van buitenaardse wezens op
deze planeet is één alien. Hij is de hoofdvertegenwoordiger van het bestuurslichaam van dit zonnestelsel op aarde. Naast het feit dat hij voortdurend in contact staat met alle regeringen, is zijn aanwezigheid bekend bij
de Verenigde Naties. Als hoofd van het wereldwijde informatienetwerk is
hij in dagelijkse communicatie met het Interplanetaire Politie Netwerk en
de Solar Council on Venus.
De naam van deze warme, vriendelijke niet-menselijke persoon is Estes
Plateu. Hij is al eeuwenlang de vertrouweling en vriend van presidenten,
koningen en staatslieden, maar de heer Plateu zat niet alleen voor de
tekening van een kunstenaar van zichzelf (hij is niet fotografisch te fotograferen), maar hij stemde er ook mee in om geïnterviewd te worden, net
als elke bekende aardse beroemdheid.
Om te beginnen zegt dit “illusoire spook” van Planet Venus, zoals hij rond
Washington wordt genoemd, dat hij slechts een paar jaar na de ondertekening van de Magna Carta van Engeland een bom was in 1228. Hij begon
het lot van Amerika al in de tijd van George Washington vorm te geven
en is sinds 1943 permanent in het Amerikaanse Capitool gestationeerd,
waar hij maandenlang van verdwijnt, waarschijnlijk om met verlof terug
te keren naar zijn thuisplaneet. Hoewel zijn lichaam zich in een bepaald
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kantoor bevindt, is hij in de meeste gevallen wanneer hij gezien wordt,
zelfs door presidenten, een driedimensionale projectie van zijn ware zelf.
De thuisplaneet van de heer Plateu zou Venus zijn, maar hij zegt dat de
aarde de oorspronkelijke habitat was van zijn voorouders die vlak voor
een wereldwijde catastrofe gevlucht waren. Desalniettemin verklaarde
deze indringende ambassadeur, die voor het eerst zonder geloofsbrieven
aankwam, dat hij de officiële vertegenwoordiger is van zijn planeet waar
vier miljard mensen binnen en op het oppervlak van de planeet wonen,
verenigd onder één regering. Sinds de ontdekking van kernenergie en
de toepassingen ervan in vredestijd op aarde en de ontkenning van de
zwaartekracht door een universeel begrepen vorm van elektromagnetische
energie, zegt de heer Plateu dat de aardwetenschap en -technologie in de
komende twee decennia ongelooflijk zal zijn in dienst van de menselijke
vooruitgang. Maar net zoals de aarde op het punt staat haar doel van een
utopische beschaving te bereiken, kan ze duizenden jaren terug worden
gezet door een andere nucleaire holocaust, zo voorspelt de ambassadeur.
De heer Plateu beschreef de aarde als een van de leidende planeten in de
wetenschap en het leren vanwege haar recente verwezenlijkingen, terwijl
er veel kleinere lanen met meer primitieve beschavingen zijn.
De vraag hoe te voorkomen dat de aarde zichzelf vernietigt is een geliefd
onderwerp van de Venussische ambassadeur. Terwijl hij in zijn kantoor
in een hoog gebouw met uitzicht op de Potomac zat, keek de heer Plateu
enkele ogenblikken naar de rivier en draaide zich vervolgens om.
Zijn bleke, blauwe ogen veranderden van een trance-achtige uitdrukking
in een doordringende blik die op de een of andere manier geen arrogantie
weerspiegelde. Een ovaal gezicht met een hoog voorhoofd en lange oren
gaf hem een gedistingeerde, filosofische uitstraling. Zijn haar is nog steeds
zwart en er zijn geen rimpels te zien op zijn gezicht. Hier was een wezen
dat had gesproken met alle overleden leiders die verantwoordelijk waren
voor het betrekken van hun naties bij de Tweede Wereldoorlog en met alle
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Amerikaanse presidenten, waaronder George Washington en Abraham
Lincoln, maar met uitzondering van presidenten Coolidge en Harding, die
weigerden om naar hem te luisteren.
De heer Plateu werd voor het eerst benoemd tot officiële ambassadeur op
aarde door de huidige koning van Venus na goedkeuring door het parlement
van die planeet (maar zijn accreditatie is nog niet goedgekeurd door het
Amerikaanse Congres). Hij kwam officieel aan in 1943 tijdens de laatste
ambtstermijn van president Roosevelt na een eerste bezoek aan dezelfde
president in 1936. De familie van Plateus is lang getraind en betrokken
geweest bij de plichten op aarde, omdat de oudste broer van de heer Plateu
adviseur van Napoleon was, toen hij er bij hem op aandrong om de strijd
van Waterloo niet te voeren. De heer Plateu herinnerde zich dat zijn vader
op aarde was ten tijde van Christus en hem kende.
Dit wezen, dat van Venus afkomstig is, beweert dat, behalve hogere spirituele kwaliteiten onder een deel van hun volk, Venusiers identiek zijn aan
blanke Aardbewoners die 1.500 jaar geleden hun beschaving moedwillig
verwoestten in een atoomoorlog, waardoor het land in Atlantis en Athene
tot zinken werd gebracht. (Haammaan, van de Agharta van de Binnenwereld, maakt ook deze bewering.) De heer Plateu zegt dat de planeet Aarde
de enige van de twaalf (niet negen) planeten in dit zonnestelsel is die niet
behoren tot onze zonnefederatie van bewoonde gebieden. (De ambassadeur
adviseerde onlangs de Verenigde Staten van een andere bewoonde planeet
die zich in dit zonnestelsel bevindt en die onbekend is voor de astronomen
op aarde. De naam is Anarus. Het is ongeveer even groot als de aarde of
Venus en werd ontdekt volgens de aanwijzingen van de Venusiër via een
elektronische telescopische camera in het observatorium van Washington,
D.C. De nieuwe toevoeging is ongeveer 125.000.000.000 mijl van de aarde
verwijderd). De aarde is gepland om een volwaardig lid te worden van de
Federatie van Planeten in dit zonnestelsel wanneer en als ze verenigd is
onder één wereld, en alleen dan kan de vertegenwoordiger van de aarde
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zitting hebben in de raden van de Interplanetaire Regering, met het hoofdkwartier in Venus, de hoofdstad van het zonnestelsel.
Venusiers zijn niet openlijk verbonden met elke regering op aarde. Maar de
heer Plateu beschouwt zichzelf als de eerste vertegenwoordiger van Venus
naar de aarde die zich aan zijn koning en parlement en aan de Hoge Keizer
van de Zonnefederatie moet verantwoorden over de vooruitgang die de
aarde boekt in de richting van een verenigde wereldorde. Zijn verslagen
aan de thuisbasis en zijn waakzaamheid op aarde zijn op dit moment van
cruciaal belang vanwege de nucleaire afgrond waarop de naties van de wereld in evenwicht zijn. Venussische en andere zonne-agenten, die incognito
leven in de landen vanwaaruit ze voortdurend verslag uitbrengen, houden
de oorlogsvererergeringen en -intenties van de grote naties in de gaten en
sturen de informatie in code naar Washington.
Plateu, die de verzamelde informatie voortdurend doorstuurt naar Interplanetary Police Net en naar het zonnehoofdkantoor in Venus voor actie. De
heer Plateu weigerde te vermelden welke actie er eventueel zou worden
ondernomen in geval van een nucleaire uitbraak op aarde.
De ambassadeur koos Amerika als zijn vroegere en huidige hoofdkwartier
omdat hij zegt dat Amerika, bestaande uit een vrije vergadering van verschillende rassen, de grootste hoop heeft om deze planeet te leiden naar
algemene duurzame vrede en welvaart. Maar de blijvende angsten van de
heer Plateu zijn dat wel: (1) dat de aarde achterblijft in de universele broederschap, voornamelijk vanwege de hinder die Rusland ondervindt, en (2)
dat de bewapeningsmakers de internationale eenheid in de weg staan door
de verschillende landen bewapende kampen in stand te houden. Volgens
Plateu is de wereldwijde bewapeningswedloop tot stand gekomen door de
inspanningen van internationale strijdkrachten die geen enkel land trouw
zijn. Deze verborgen machtsstructuren beïnvloeden alle regeringen en hun
militairen, ook die van Sovjet-Rusland en de VS.
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De heer Plateu gelooft dat als een wereldplebisciet van alle mensen zou
worden toegestaan, het de oorlog in één keer zou verbieden en alle oorlogsinstrumenten en -wapens. De laatste oorlog tegen Venus werd 3000
jaar geleden gevoerd, verklaarde hij. Voorafgaand aan deze oorlog was
Venus een sterk geëvolueerde beschaving geweest, de grootsheid van
de planeet die ontelbare millennia teruggaat. Voor het uitbreken van de
oorlog was de internationale verbittering in sommige van de 16 landen
van de Zonne-Federatie tot geweld uitgebroken. Eén land was het meest
ruzieachtig en zij leidden tot de eerste strafactie. Er brak een onnodige
nucleaire confrontatie uit. De vernietiging was kolossaal. Het land werd
verwoest. Grote steden werden geëgaliseerd en miljoenen en miljoenen
mensen kwamen om het leven.
Maar verziende mensen hadden van tevoren in diepe ondergrondse grotten,
tunnels en piramides uitgestrekte bibliotheken met leerzame, chemische formules en industriële ontwerpen gered en beschermd. Toen de overlevenden
samenkwamen in een wapenstilstand, was het eerste wat gedaan werd was
om de oorlog voor altijd af te zweren. Een nieuwe stad in een nieuw land
werd de hoofdstad van één natie in plaats van de voormalige 16 strijdende
leden. Net als de vogel van Phoenix, die uit de as van het verleden oprijst,
werd Venus herboren. Vandaag de dag, zei de heer Plateu, zijn de naties op
aarde waar Venus net voor die wereldoorlog van zelfvernietiging was. De
Venusiaanse historicus besloot met te zeggen dat “hoewel de mensheid de
vredesregels begrijpt, is het ironisch dat de zelf-idolatrie van de naties van
de Aarde hen niet toestaat om vreedzaam naast elkaar te leven”.
Venus is volledig vrij van ziekten die de mensen op aarde doden, inclusief
de seniliteit die Plateu een geneesbare ziekte van veroudering noemde.
Volgens metingen van de aarde worden de mensen die op Venus leven als
jong beschouwd op 100 jaar oud, en zijn ze nog steeds in hun beste tijd tot
300 jaar oud. Van drie tot zeshonderd jaar worden Venusiers beschouwd
als mensen van middelbare leeftijd en vereerd als senioren van één tot
tweeduizend jaar oud. De dood op Venus is eigenzinnig.
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Herinnerde eraan dat de sondes van Venus op aarde buitentemperaturen
van meer dan 900 graden Fahrenheit laten zien onder dikke wolken van
zwavelzuur die regenen op het oppervlak, waar de druk 100 keer zo hoog
is als die van de Aarde, Plateu stelde voor dat de Verenigde Naties een
delegatie aanwijzen die naar Venus moet worden gebracht om de feiten
te leren kennen. Het vertrekkende Venussische vaartuig dat de delegatie
vervoert, zou vertrekken vanaf elke plek die door de Verenigde Naties zo
is aangewezen voor een aantal getuigen. De heer Plateu zei dat een aantal
prominente Aardbewoners al tijd op zijn planeet hebben doorgebracht,
waaronder een bekend katholiek kerkman die daar drie maanden lang als
‘gast’ van die regering was.
Venus wordt beschreven als een geologisch bijna identiek aan de aarde in
atmosferische inhoud, inclusief het binnenste. Constante temperaturen zijn
er 60 tot 70 graden Fahrenheit. Zelfs het plantenleven is vergelijkbaar. Hun
bomen zijn als dennen, eiken, cipressen, mahoniebomen, mahoniebomen,
enzovoort. Maar alle gewassen groeien er sneller door een schonere lucht.
De Venussische gezinsvorming is hetzelfde als de aarde met het huwelijk
geheiligd. Een moeder op Venus (waar in feite geboortebeperking van
kracht is) heeft dezelfde grote verantwoordelijkheden als een moeder op
aarde om een kind op te voeden zoals het zou moeten groeien, zegt Plateu
(zelf een vader van drie zonen).
De morele wetten van alle planeten zijn dezelfde als die op Aarde, en ze
beschrijven bewuste erkenning van goede en slechte daden in criminele,
sociale en burgerlijke verplichtingen, naar het voorbeeld van de Tien Geboden die door God via Mozes zijn overgeleverd.
In de driedimensionale wereld van de aarde, zei de bezoeker, is het moeilijk
voor spirituele kwaliteiten om zich te ontwikkelen in een modem van een
aardpersoon, omdat alle waarden gerelateerd lijken te zijn aan dat driedimensionale eindige leven waarin de mensen op aarde spirituele waarden
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hebben onderworpen. Aardbewoners moeten erkennen dat er een eeuwige
wet van oorzaak en gevolg is die een herkenbare relatie heeft met karma
of, zoals Christus zei, met karma: “Je oogst wat je zaait.” Deze wet is niet
alleen individueel, maar ook familie, nationaal en planetair. Deze waarheid
heeft ook betrekking op iemands gedachten. De vreemdeling legde het uit:
“Het verschil tussen bewuste gedragsnormen en de onbewuste geestelijke
aard van beschaafde aardbewoners wordt niet te onderscheiden door een
modemonderwijs op scholen en universiteiten. Goed en verkeerd handelen
van een persoon, ongeacht wat hem wordt onderwezen, zijn verantwoording verschuldigd aan een hogere macht, en een Allerhoogste God heeft
het zo gemaakt”.
Tijdens het eerste interview met de heer Plateu werd hem botweg gevraagd
hoe Venus verwachtte de aarde te helpen door de inspanningen van zijn
ambassadeurschap. Hij antwoordde kort en bondig: “Nummer één prioriteit
is het voorkomen van het gebruik van nucleaire missers. Vervolgens, om
de aardse naties te laten uitgroeien tot één wereldregering waar oorlog
verboden is. Tot slot zou het volgen dat andere planeten in dit zonnestelsel die ook naar het resultaat kijken, hun technologie en wetenschap met
de aarde zouden delen, zodat deze zijn plaats zou kunnen innemen tussen
andere bewoonde planeten.
Er volgen enkele directe vragen en antwoorden over Plateu’s politieke,
religieuze en filosofische ideeën:
Vraag: Meneer Plateu, geheime gegevens van het Witte Huis zeggen dat uw
permanente verblijf in Amerika begon op 1 februari 1943 toen u president
Roosevelt bezocht. Bij die gelegenheid heeft u plannen uiteengezet voor
een een enkele wereldregering naar het voorbeeld van de huidige Verenigde
Naties. Wat stelde u president Roosevelt precies voor om deze planeet op
vreedzame wijze te laten besturen door één heerser onder leiding van de
Zonneraad?
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Antwoord: Toen ik die avond in 1943 met president Roosevelt sprak, werd
hij er door mij aan herinnerd dat ik hem ook in 1936 had bezocht om de
vriendschap van Amerika in te roepen. Ik had hem inderdaad in 1936 bezocht omdat we de Tweede Wereldoorlog in aantocht waren.
Ik legde uit dat onze mensen al eeuwenlang de aarde bezochten en ook
de meeste van Roosevelt’s voorgangers in functie hadden ontmoet. Er
werd ook uitgelegd dat ik de Interplanetaire regering van dit bewoonde
Universum vertegenwoordigde, waarvan de Aarde het enige niet-lid was.
Daarom was het doel van mijn bezoek in 1943 om de Aarde uit te nodigen
in onze zonneconfederatie van planeten, volgens mijn expliciete instructies
van thuis uit.
Aanvankelijk was het onbegrijpelijk voor President Roosevelt om het feit
goed te keuren dat ik naar believen kon materialiseren en ook dat andere
planeten in dit zonnestelsel over het algemeen slechts in hun binnenland
werden bewoond - aarde en Venus die twee van de uitzonderingen, d.w.z.,
oppervlaktebewoners evenals binnenlandse mensen zijn. Na een discussie
over de problemen van de Aarde, werd uw Voorzitter verteld dat andere planeten in het Universum eeuwenlang de opkomst van de Aarde uit primitieve
samenlevingen hadden gevolgd. Maar de mogelijkheid van een kernoorlog
was buiten het toezicht om veranderd in een van de onmiddellijke zorgen
die gepaard gingen met het binnenbrengen van de planeet Aarde in de
Interplanetaire Federatie. Maar ik waarschuwde de heer Roosevelt dat we
uiteindelijk de volledige deelname van alle wereldregeringen onder één
gekozen hoofd zouden wensen als de aarde haar plaats zou innemen onder
de interplanetaire regeringen waarnaar ik verwees. Roosevelt’s ambitie om
aan het hoofd te staan van zo’n wereldregering, benadrukte ik hem dat zo’n
wereldleider alleen aanvaardbaar zou zijn als alle persoonlijke, egoïstische
ambities voor de macht zouden worden ingetogen.
Aan Roosevelt werd uitgelegd dat alle potentiële wereldleiders van de
grote naties waren geëvalueerd en dat hij als een opkomende Caesar werd
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beschouwd. Ik gaf geen goede woorden voor Stalin, en ik verklaarde dat er
een wolk boven Hitler en Duitsland hing voor de huidige tijd. De president
kreeg te horen dat de andere planeten zich ervan bewust waren dat Amerika
de wereld in welvaart en industriële productie leidde en dat zijn leiderschap
en respect tussen alle landen nog vele jaren onbetwistbaar zouden blijven.
De president, die vertrouwen kreeg, vroeg me mijn plan voor een verenigde
wereldregering onder één hoofd te schetsen. Ik heb hem gezegd dat hij
het plan al enigszins kende, nadat hij veel van de opzet ervan had geleerd
van de voormalige president Woodrow Wilson, wiens voorstel voor een
Volkerenbond door de wetgevende leiders was afgewezen. Roosevelt had
na de Vredesconferentie van Parijs in 1918 op zijn oversteek van de Atlantische Oceaan met Wilson de kiem van een idee van de Verenigde Naties
opgepikt. Eerlijk gezegd veranderde zijn politieke persoonlijkheid na die
oversteek en werd hij een toegewijde liefhebber van één wereldregering
en een voorstander van de internationale orde onder de naties.
Het is duidelijk dat Roosevelt Woodrow Wilsons droom van één wereld
niet vergeten was en vastbesloten was om de toekomstige vrede van de
mensheid op te lossen en dit concept te gebruiken als een hoeksteen van een
overeenkomst, voordat hij de Amerikaanse strijdkrachten aan de Tweede
Wereldoorlog zou verbinden.
Een voorloper van het idee van de Liga was al door Roosevelt opgesteld
en het werd bekend in augustus 1941, na zijn ontmoeting op volle zee met
Churchill bij Newfoundland. Het document werd het Atlantisch Handvest
genoemd, waarvan de acht clausules vooral spraken in de hoop op een
betere naoorlogse wereld, vrij van oorlog. Het Handvest was Roosevelt’s
idee en premier Churchill, wiens land al in oorlog was, had het document
ondertekend om de nazi’s en hun bondgenoten te verslaan, in het licht van
Roosevelts aas in het gat, Lend Lease, of American Aid to a needy and
worstelend Britain, vechtend alleen.
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Het is veelbetekenend dat Roosevelt Churchill had gewonnen voor alle
clausules zonder enige vorm van verzet, behalve die clausules die kozen
voor het herstel van de soevereine rechten van alle landen die Churchill in
overweging nam om de wereld terug te brengen naar zijn vroegere positie
van ruzie makende naties.
Plateu ging verder: “Ik voelde de toekomstige staat van dienst van de naoorlogse Verenigde Naties en herinnerde Roosevelt eraan dat het concept
zou mislukken als de lidstaten van een verenigde wereldorde hun individuele soevereiniteit niet volledig zouden afstaan aan de president van een
dergelijke orde. Ik verklaarde dat de andere planeten die lid waren, elk van
hun soevereine naties al onder een dergelijke heerser hadden geplaatst.
Dit werd toen de kern van het idee dat ik tot Roosevelt richtte. Eén heerser van de hele wereld, waarbij die heerser bij volmacht stemde over alle
controverses van nationalisme, recht, religie en oneindigheid. Zou zo’n
utopie haalbaar zijn? Dat was het idee dat ik bij president Roosevelt heb
achtergelaten.”.
Voordat de heer Plateu de vraag van een één-wereldregering werd gesteld, hadden de auteurs de gegevens van het Witte Huis onderzocht en
de bevindingen geverifieerd, waarbij ze verschillende verwijzingen hadden gevonden naar de droom van president Roosevelt om na de Tweede
Wereldoorlog leider te worden van een nieuw collectief natieslichaam na
de Tweede Wereldoorlog.
Aangezien de Venusiër die avond in 1943 op het punt stond het Witte Huis
te verlaten, worden de handelingen van de Voorzitter als volgt beschreven:
President Roosevelt reed zijn stoel naar de deur om de bezoeker op een
conventionele manier te laten vertrekken, maar de vreemdeling werd gewoon gedematerialiseerd terwijl hij in de kamer was. De president van de
Verenigde Staten, die nooit meer dezelfde zal zijn, was opnieuw alleen.
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Het verslag van die traumatische ervaring is vrijwel onbekend gebleven
bij het grote publiek.
Tot slot keerde de Voorzitter terug naar zijn bureau. Niet helemaal zeker
van de realiteit van de ervaring waarvan hij zojuist deel uitmaakte en de
actualiteit van het gesprek, noteerde hij haastig de opmerkingen van de
bezoeker: “vanaf de oudheid voor het bestaan ervan waren de Verenigde
Staten voorbestemd om een natie en een leider van de wereld te worden.
Deze ongeboren natie moest een nieuw land verwerven, weg van de nationale en raciale conflicten van Europa. De oorspronkelijke bewoners van het
continent (de zogenaamde Indianen) mochten worden verdreven en ruimte
maken om Amerika werkelijkheid te laten worden”. Andere krabbels die
hij op papier zette, werden simpelweg HET PLAN VOOR DE WERELD
genoemd. Aan de man die zichzelf een ruimteafgezant noemde, werden
de volgende aantekeningen toegeschreven die hier worden geparafraseerd,
maar in dezelfde context waarin president Roosevelt het gesprek in herinnering bracht. De aantekeningen begonnen: “Alle uiteenlopende politiek,
culturen en religies van de aarde zouden ‘één wereld’ worden.
Alle legers zouden uit hun bestaan worden verjaagd, hun soldaten zouden
worden ontslagen en hun harnas zou worden afgebroken en gesmolten, zoals
in Tennyson’s gedicht “wanneer de mensen hun zwaarden tot ploegdelen
zullen slaan”. Een kleine internationale politiemacht zou optreden als een
gerechtelijk orgaan in het geval van nationale geschillen, en directe politieacties zouden worden ondernomen wanneer en als de aanhangers van
een geschil onderling bilaterale strafmaatregelen zouden nemen.
Middelen uit de oorlogskisten zouden worden gebruikt voor onderwijs,
diverse kapitaalverbeteringen (waarvan sommige met name werden genoemd), medisch onderzoek, enz. De werkloosheid zou worden uitgebannen door nieuwe arbeidsprojecten en nieuwe uitvindingen (hij sprak over
het vreedzame gebruik van het atoom). De toelating tot het college zou
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alleen op basis van verdienste zijn. Testen voor niet-academische kaliber
studenten zouden hen naar gebieden leiden waar hun speciale vaardigheden
volledig zouden worden benut.
Plateu’s plan raakte alle facetten van de samenleving. De jeugddelinquentie
zou uit het bestaan worden geschoold, waardoor hervormingsscholen en
gevangenissen verouderd zouden raken. Ervan uitgaande dat de menselijke
aard nog steeds crimineel geneigd was, werden speciale scholen voorgesteld waar de “sociale afwijkingen” die bij de daders werden gevonden,
in minder dan een half jaar maximaal zouden worden gecorrigeerd. In
het geval van directe criminele acties zou de dader naar een correctioneel
ziekenhuis worden gestuurd, waar de ingegroeide afwijking zou worden
uitgeroeid voordat hij naar de maatschappij zou worden teruggestuurd. De
autoriteiten zouden de verdachten naar geïsoleerde regio’s sturen waar zij
een normaal leven zouden leiden, los van de maatschappij.
Die samenvatting van Roosevelt’s herinneringen was de kern van de Utopia
voor de aarde die de ruimteman had overgebracht. De voorgestelde Utopia
stelde geen genezing of een verandering van de harten van de mens voor,
maar wees op een gedisciplineerd gebruik van onderwijs en geweld.
In die nacht van het presidentieel bezoek van 1943 was Plateu ongeveer een
uur en vijfenveertig minuten gebleven. In die korte tijd was hij verschenen
vanuit een onbekende dimensie in ruimte en tijd, en had hij een diepgaand
begrip van de innerlijke drijfveer en het karakter van de aardling van
Franklin Delano Roosevelt, zowel als mens en ook als leider, onthuld. De
bezoeker had het diepe reservoir van Roosevelt’s psyche, die Roosevelt,
de man, misschien nooit heeft doorgrond.
Kijkend uit het raam alvorens terug te keren naar zijn bureau om aantekeningen te maken, was Roosevelt blij dat de mystieke beproeving voorbij
was en dat alles in de natuur weer echt leek zoals hij het kende.
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Maar voor deze 32ste president van de VS zou de bezoeker steeds weer
terugkomen.
Maar in de daaropvolgende vreemde bezoeken zou een grafische verklaring
van zijn bedoelingen in herinnering worden gebracht door president Roosevelt. “Onze aantallen in uw land zullen toenemen. Wees niet ongerust.
Dit is geen onheilspellende dreiging. Als we goed ontvangen worden,
kan onze toekomstige aanwezigheid een zegen zijn die de V.S. en de hele
wereld kunnen delen”.
De heer Plateu geeft toe dat de huidige Verenigde Naties, waaruit in dit
decennium een toekomstige wereldleider zou moeten voortkomen, zich niet
inzet voor het welzijn van de mensheid of als een instrument van vrede. De
reden die door de Venusiër wordt gegeven is de afwijking van veel van de
representatieve naties in de Verenigde Naties die stemmen over kwesties
op basis van hun eigen machtsblokkerende overwegingen en niet voor het
welzijn van de wereld in het algemeen. Hij voegde eraan toe dat de huidige
V.N. in haar politieke afstemming eerder een vehikel van wantrouwen tussen de representatieve landen is dan een basis van wederzijds vertrouwen.
President Woodrow Wilson van de V.S., die door Plateu op het idee van
een liga van naties werd bijgebracht, wordt door de Venusiër omschreven
als “die wereldstaatsman die zijn tijd ver vooruit is gekomen”. Tijdens
hun ontmoeting vertelde Plateu president Wilson dat er nog een oorlog
(de Tweede Wereldoorlog) voor nodig is om de mensen op aarde te laten inzien dat er weer een poging tot vrede op internationale basis moet
worden ondernomen - maar dat er een derde wereldoorlog zou uitbreken
voordat de oorlog zelf verboden zou worden en een verenigde wereldorde
zou worden ingesteld. Desgevraagd weigerde de heer Plateu nauwkeurig
commentaar te geven op de zekerheid van een nieuwe wereldoorlog in
deze eeuw of het tijdsverloop dat daarna het begin van een vreedzame
planeet, verenigd onder één wereldregering, inluidt. De heer Plateu werd
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gevraagd of zijn opmerkingen op dit moment profetie of veronderstelling
waren. Hij antwoordde: “Ik zie de toekomst aan de horizon, maar ik kan
deze niet veranderen; het is voorbestemd om dat te worden. De volgende
oorlog zal plaatsvinden tussen de krachten van goed en kwaad of tussen
God en Anti-God. De goede wil zal zegevieren en er zal blijvende vrede
op deze planeet komen. Wanneer de oorlog niet meer bestaat, zal het symbool van de heersende Christus uiteindelijk de haat in de harten van de
mensen vervangen en zal de vrede voor altijd heersen. Uit de ruïnes van
de volgende oorlog zullen de overblijfselen van de mensheid de kern van
een nieuwe wereld vormen”.
Vraag: Meneer Plateu, mogen we u vragen welke rol religie zoals die
nu op aarde wordt beoefend, zal spelen in dit nieuwe tijdperk dat ons is
overkomen? Eerder zei u dat een mondiale regering ideaal zou zijn om te
voorkomen dat landen met elkaar strijden en dat we onze menselijke en
natuurlijke hulpbronnen moeten gebruiken voor vreedzame doeleinden.
Hoe kan een georganiseerde religie helpen in deze utopische droom?
Antwoord: Ik ben niet rechtstreeks betrokken geweest bij de religieuze
bezoeken van onze buitenaardse wezens aan uw kerkleiders, die sinds 1944
plaatsvinden. Maar ik ben me er terdege van bewust dat kerkleiders regelmatig door ons bezocht zijn met één boodschap - vrede. Wij hebben vrede
gepredikt voor de belangrijkste geestelijken op aarde en zijn van mening
dat kerk en staat nauwer moeten samenwerken om dat doel te bereiken.
In het laatste jaar van het bewind van Paus Paulus VI had hij een encyclische brief opgesteld waarin hij stelde dat de mensen van Christus zouden
moeten verwachten dat hij terugkeerde naar de aarde als een overwinnende
Heer om permanente vrede te vestigen. Een dergelijke brief werd niet
goed ontvangen door veel katholieke kardinalen. De laatste Christelijke
Paus, Johannes Paulus I, heeft ook laten vastleggen dat de terugkeer van
Christus wordt verwacht.
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Voordat Johannes Paulus I paus werd, hadden de auteurs een aantal vragen
over zijn spirituele geloof ingediend die hij beantwoordde. Hij zei dat de
katholieke kerk doctrinair herboren moet worden en dat de geopenbaarde
waarheid in de laatste dagen een devisieve factor onder de katholieken zou
kunnen worden, zelfs een splitsing van de kerk vanwege haar historische,
leerstellige fouten.
Paus Johannes Paulus geloofde dat alle christenen zich moesten herinneren
dat de apostolische grondbeginselen nog steeds onveranderd waren -- Christus’ Maagdelijke Geboorte, Zijn verzoening voor de mensheid gescheiden
van God, Zijn nederlaag over de dood en lichamelijke opstanding -- samen
met Zijn beloofde terugkeer op Aarde als Heer en heerser.
De overleden Paus erkende ook dat Christus’ liefde en onderricht zinloos
waren in deze tolerante samenleving als ethische en morele normen genegeerd bleven worden.
Ons laatste interview met de heer Estes Plateu, ambassadeur van Venus,
was uitgebreid, maar alleen dit korte verslag wordt hier weergegeven.
Een van de persoonlijke gesprekken vond plaats op zondag 19 maart 1977,
in een kleine vakantiewoning in de bossen van West Virginia, ongeveer 60
mijl van Winchester. (Andere telefoongesprekken werden pas in december
1978 gevoerd).
Geen enkele journalist had eerder Mr. Plateu geïnterviewd. Zijn kantoor
wordt 24 uur per dag bewaakt door twee overheidsinstellingen, waaronder
de inlichtingendienst van de luchtmacht. Deze opgelegde voogdij verhindert
de ambassadeur zich vrij te bewegen. Vaak, daarom, wanneer hij op een
andere locatie moet zijn waar hij niet wil dat zijn aardse bewakers hem
observeren, verlaat hij zijn lichaam door middel van projectie (wat hij
anderen zegt te kunnen leren) en bezoekt hij die opdrachtgevers aan wie
hij in het geheim een boodschap wil toevertrouwen of afgeven.
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Amerikaanse inlichtingenbronnen passen geen bijbedoelingen toe op Plateu’s frequente, onaangekondigde materialisaties voor presidenten en hoge
regeringsfunctionarissen en zelfs zittende commissies. Maar ze zeggen
dat zijn astrale onderbrekingen soms bemoeizuchtig zijn. Churchill beval
Plateu uit zijn kantoor te vertrekken en toen hij niet wilde vertrekken, sloeg
Churchill hem aan, maar ontmoette alleen maar lucht. Churchill vroeg Edgerton Sykes, de beroemde Engelse helderziende voor een exorcisme, en
Sykes leverde de middelen. De volgende keer dat Plateu Churchill zonder
uitnodiging bezocht, hield de minister-president, op advies van Sykes, een
tweesnijdend Druïdekruis omhoog dat volgens de legende oorspronkelijk
van Venus afkomstig zou zijn. Het kruis was puur goud, met uitzondering
van de lagere, kortere dwarsbalk, die van zilver was. Toen Churchill het
kruis voor de projectie van de heer Plateu vasthield, zei de Engelsman:
“Vertrek bij mij, gij indringer! Uit eerbied voor het heilige artefact, nam
de Venusiër zonder verder gesprek afscheid van het heilige artefact. Koning Haakkuuss, de derde van Bodland, kwam Plateu ook tegen in astrale
projectie toen de Venusiër in het koninklijk paleis van Bodland verscheen.
Koning Haakkuuss, zelf bedreven in astrale projectie die hij zelden gebruikt,
vertelde Plateu om nooit meer terug te keren, behalve in vlees en bloed,
gebruikmakend van de traditionele vormen van onderzoek om een publiek
bij hem te krijgen. Vervolgens ging koning Haakkuuss in op die etherische
dimensie die Plateu beoefende en begeleidde de bezoeker terug naar zijn
ruimteschip waar zijn lichaam was gebleven.
In historische zin had hij, volgens Plateu, de ontwikkeling van onze wereld
voortdurend en in grotere diepgang gevolgd dan welk ander levend wezen
dan ook. Vanaf de tijd van Christus, en in het bijzonder sinds de Middeleeuwen tot nu, zijn er grote gebeurtenissen van politiek en religieus belang die
zich op aarde hebben voorgedaan, bij hem bekend. Misschien zal dit boek
de voorloper zijn van de daaropvolgende openbaringen over de invloed
die interstellaire wezens sinds het begin van de menselijke aardse tijd op
wereldleiders hebben uitgeoefend en anderen inspireren om naar voren te
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komen en verder licht te werpen op de uiterlijke aardse doeleinden in de
richting van de Aardbewoners.
Toen het laatste interview met de heer Plateu eindigde, vroegen we of hij
de mensheid een afscheidswoord wilde geven. “Ja,’ antwoordde hij. “Ik
kon mijn opmerkingen rond één woord plaatsen. Dat woord is luisteren!”
“Luister, Aardse naties! Vreedzaam verenigen voor de plotselinge kernoorlog het te laat is om te luisteren!” “Luister, landen op aarde!
Het genie van deze vreemdeling van niet-Aardse afkomst kan niet worden
gepeild in dit inleidende hoofdstuk over zijn betrokken verblijf op deze
planeet. Als de regering van Amerika en bronnen binnen de Verenigde
Naties onverdeeld zijn over de aankondiging van zijn aanwezigheid, of die
van zijn opvolger, dan kan volledige informatie over de reden waarom de
Venusianen de zaken van deze planeet in de gaten houden bekend worden
gemaakt. Dan kan deze wereld begrijpen hoe de andere orbitale beschavingen in ons zonnestelsel proberen onze bestemming hier en misschien
ook in het hiernamaals voorgoed of kwaad vorm te geven.
Opmerkingen over bronnen
Verschillende naamloze militaire ooggetuigen spraken over de Ocalaconfrontatie tussen een Amerikaans rondvleugelvliegtuig en een Nagirthindringer. Een uitvoerende bron van het Witte Huis was ook nuttig. De
onderzoeker hoorde van de gebeurtenis terwijl het gebeurde, maar de auteur
mocht niet op de site komen. Met betrekking tot de opmerkingen over de
veranderende weerpatronen over de hele wereld, is er een film uitgegeven
door NASA genaamd “The Coming Ice Age,” die via deze 35 mm, 30 minuten durende documentaire geeft wetenschappelijk, meteorologisch en astronomisch bewijs van de zwervende planetaire inbreuk van Nagirth. De heer
Plateu van Venus zei dat zijn planetaire adviseurs de Noord-Amerikanen
hebben laten zien hoe ze elektromagnetische, antizwaartekrachtmachines
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kunnen bouwen die Nagirth zullen afweren, zoals 300 jaar geleden, toen
dezelfde ongewenste invloed de baan om Venus naderde.
8-23 Een dag om te onthouden op de planeet aarde
Het volgende dringende en geheime bericht werd in oktober 1977 door
de Russische luchtaanval in Washington via diplomatieke kanalen aan de
Commanding General van de Amerikaanse luchtmacht gegeven.
Onderwerp: Vreemde basis
Plaats: Siberië, boven de poolcirkel
Datum: 23 oktober 1977
Het verhaal wordt als volgt geparafraseerd, maar veranderd in een derde
persoonscontext met weggelaten werkelijke namen en plaatsen.
Het officiële Sovjet bewustzijn van een geheime, buitenaardse basis werd
voor het eerst bevestigd in oktober 1977, toen een Eskimo verscheen in
een militaire buitenpost.
De eenzame Siberische Eskimo had vele nachten naar de gele lichten
gekeken terwijl ze in de buurt van een hoge rotsachtige bluf op enkele
kilometers afstand van zijn kamp hingen. De lichten hoorden daar niet, en
ze stoorden en vielen hem lastig. Uiteindelijk ging hij te voet op pad om
de nieuwsgierigheid te onderzoeken.
Het was bijna een maand later toen de Eskimo besloot om de autoriteiten
te vertellen wat hij had gezien. Hij ging naar een Russische buitenpost
ten noorden van de poolcirkel en meldde aan de commandant ongewone
lichten die uit een rotsachtige bluf in de buurt van zijn kamp kwamen en
verdwenen. En hij meldde ook iets wat hem en zijn vrienden meer angst
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inboezemt dan het stille vliegtuig. Het was de ongehoorde verschijning
van grote, 8 voet hoge, grijze, behaarde wezens die op twee benen liepen
en driedubbele voetafdrukken in de sneeuw achterlieten.
De waakzame Russische commandant vermoedde dat er buitenaardse
activiteiten in het gebied plaatsvonden en riep om hulp. Naar aanleiding
van de evaluatie van het rapport van de Eskimo’s buitenpost werden 3.500
arctische troepen snel per spoor, per parachute en gevolgd door voertuigen
het gebied binnengebracht. Binnen een week werd een veldstation opgezet
en de Arctische troepen, uitgerust met artillerie en automatische wapens,
omsingelden de rotsachtige bluf die de Eskimo had gevonden. De Eskimoscout die de troepen begeleidde wees vervolgens naar een bepaald gebied in
de zijkant van de rotsachtige bluf. De artillerie wierp zich op het doelgebied
en begon met beschietingen. Wat werd gedacht dat een rots en klei heuvel
viel naar binnen vallen, waardoor een 40 voet vierkante opening die leidt
naar een zwart interieur.
Troepen trokken in op signaal en de artillerie landde nog een salvo in de
blootgestelde grot.
Plotseling verlichtte het interieur en tussen kleine wapens en granaatvuur
ontstonden er drie kammosselachtige schepen die vanaf de opening recht
omhooggingen. Troepen haastten zich door de grot en stortten zich naar
binnen. De holte was leeg, afgezien van een werkbank en speciaal gereedschap, en andere belangrijke bewijzen van de recente buitenaardse bezetting waren schaars. De geigertellers pikten echter sterke aanwijzingen van
radioactiviteit op.
Terwijl de buitenaardse ruimteschepen wegvluchtten, toonden ze hun
afscheidsminachting voor de aardbewoners die hen uit hun grot hadden
verdreven. Wat de Russische wetenschap een zwarte straal noemde, werd
neergestraald op de grondtroepen en de tijdelijke gebouwen. In een oog-
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wenk waren er tot 1000 uitstekend getrainde troepen dood en hun bivakken
vernietigd. De Russische commandant belde zijn basis voor hulptroepen.
Toen de buitenaardse schepen verdwenen, sloten andere Russische troepen
het net van een groter gebied rond de grot. De oprukkende troepen begonnen grote, harige, groenogige monsters te melden die hen uit de schaduwen
achtervolgden. Een frontlinie soldaat werd gepakt door een grommend
schepsel en werd 20 voet geslingerd. De soldaat, zijn wapen nog steeds in
zijn handen, herstelde en pompte kogels in het wezen, oprukkende voor de
moord. Terwijl de kogels tegen de huid van het schepsel stuiterden, haastte
een tweede soldaat, met een mes in de hand, zich naar de drietenige Yeti. De
soldaat duwde het mes in de zijkant van het wezen en het brak schreeuwend
weg in een spoor van bloed dat leidde naar een nabijgelegen grot. Troepen
volgden het gekreun naar binnen, maar het lichaam werd nooit gevonden.
Met behulp van dierennetten vingen de Arctische troepen 20 levende
Yeti’s gevangen. Deze werden naar een voormalig concentratiekamp in
ballingschap gebracht en elk in aparte menselijke koepels geplaatst. Een
van de Yeti’s was meer dan 1,5 meter hoog. Maar die nacht gebeurde het
onverwachte. Bewakers meldden dat de wezens het ene moment veilig in
de kooien zaten en het volgende moment waren ze allemaal verdwenen.
Wat overbleef was een zwavelige geur. De volgende ochtend werden de
bewakers die verantwoordelijk waren voor het toezicht op de kousenkade
neergeschoten.
Maar voordat de eerste dag de strijd voorbij was, stuurden de Russen een
internationale waarschuwing. Vanuit Moskou over de hotline naar Washington werd een prioritair bericht gestuurd: “Oprichting van drie vijandige
UFO’s op zuidoostelijke koers richting Alaska. Volledige tekst volgt.”
Toen het Russische signaal werd ontvangen, begonnen Amerikaanse en
Canadese radarstations de vreemde schepen te volgen. Uiteindelijk werden
de bogeys gezien die zich over de Verenigde Staten bewogen in de buurt
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van een National Forest reservaat rond Brooksville en Ocala, Florida, waar
ze verloren gingen.
In 48 uur na de Russische aanval op het onbekende buitenaardse schip,
leverde de Russische luchtattaché een uitgebreid verslag van de episode
af aan een verbindingsofficier van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor levering aan minister van Buitenlandse Zaken Cyrus Vance. Uiteindelijk bereikte de Russische rekening de bevelvoerende generaal van de
Amerikaanse luchtmacht.
Ondertussen nam de zoektocht naar de vreemde schepen een onverwachte
wending toen het Ocala-gebied in Florida gastheer werd voor enkele
vreemde bezoekers.
Ocala, Florida, is een stad met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen nabij
Route 1-75 aan de rand van het National Forest. Vreemdelingen zijn over
het algemeen opgemerkt en er was geen uitzondering toen een oude Chevrolet met een Marion County kentekenplaat naar een tankstation trok
eind oktober. In de auto zaten vier passagiers. De chauffeur stapte uit en
betaalde het gas contant. Toen de begeleider zich omkleedde, merkte hij
op dat de chauffeur, zonder de hulp van een zonnebril, enkele seconden
intens in het directe zonlicht staarde en merkte vervolgens op: “Is die
zon niet prachtig? De verzorger van de bril had de dunne vreemdeling
op maat gemaakt. Een meter of twee meter lang, lang, geel haar, koude
blauwe ogen, puntige trekken en scherpe vingernagels, die elk een beetje
als een klauw op een punt komen. De verzorger zag toen de vreemdeling
naar de benzinetank van de auto gaan en er vloeistof uit een klein flesje in
gieten. De vloeistof rook anders dan de petrochemische toevoegingen die
de verzorger kende. Hij merkte ook op dat de mannen elkaar aanspreken
in snelle snerpende geluiden.
Toen de oude Chevrolet wegging belde de begeleider de lokale sheriff
die de volgende opmerking noteerde: “Informant dringt erop aan dat hij
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gewoon een stel grappige doeners, grappige kijkers en grappige praters
hier beneden had.”
Handelend op andere gelijkaardige telefoongesprekken tijdens volgende
week, riep de sheriff van Ocala de Basis van de Luchtmacht van McDill
in Tamper waarvan drie opgeleide waarnemers werden gestuurd om op
het gebied te letten. Rond Ocala, gebied Brooksville, werd een plotselinge
verhoging gemeld van een verschillende spanning van Yeti activiteit - niet
de vijf-tenenenige schepselen vertrouwd in het gebied, maar drie-tennen
degenen. Een sheriffs posse situeerde de wezens ten noordwesten van
Brooksville. Als de Russische episode zich hier in Florida zou herhalen,
dan zouden de drietenige Yeti’s aanwijzingen zijn voor de verblijfplaats
van de vreemde ruimteschepen.
Nadat het posse-rapport was ingediend, werd het Brooksville-gebied het
directe brandpunt voor een reeks legermanoeuvres in het National Forest.
De bevelhebber van de operatie was Marine Major General Peter K. Miller.
De tactische reactie op alle nationale noodsituaties in de VS valt onder
de jurisdictie van het Readiness Command, die op bevel van de president
had opgeroepen om onmiddellijk te beginnen met de manoeuvres van het
leger. Opnieuw was het een lokaal incident dat resulteerde in een meer
geïntensiveerde zoekactie op bevel van de president. Het incident dat
volgde was bijna tragisch.
Een verkenningsteam van soldaten in de omgeving van Brooksville had
een spoor gevolgd van een secundaire weg naar een bebost gebied. Voor
ons hoorden ze plotseling een meisje schreeuwen - en toen hoorden ze een
bang paard naderen. Versneld in hun jeep kwamen ze op een open plek
tevoorschijn waar ze een jong meisje te paard neergehaald zagen worden
door drie grijsbruine, achtvoetse wezens die gemene snauwtjes uitten terwijl
ze het bulderende paard en de gevangen ruiter vastpakten.
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De jeep stopte en de soldaten schoten op de wezens. Alle drie vielen ze. Snel
renden de mannen naar het meisje dat van hysterie in shock was geraakt.
Ze kalmeerden het bange paard en riepen om dokters en een ambulance.
In het nabijgelegen Gainesyille Medical Center werd het ongeïdentificeerde
meisje behandeld voor de nachtmerrieproef en enkele dagen later vrijgelaten. Het paard was langer herstellende; ook het paard was ter observatie
naar Gainesville gestuurd.
De Amerikaanse luchtmacht was zich er nu actief van bewust dat de verschijningen van de “monsters” in het BrooksvUle gebied samenvielen met
een 90% waarschijnlijke UFO-aanwezigheid. Het hoofdkwartier van het
Commando was verplaatst naar het National Forest en een stille soldatenpenetratie ging verder met het doorzoeken van de uitgestrekte grotten waar
het gebied bekend om was.
Naast het neerschieten van de drie wezens die het paard en zijn vrouwelijke
ruiter hadden aangevallen, kwamen de soldaten (gewapend met speciale
munitie) op de soldaten af en doodden nog meer Yeti’s uit zelfverdediging,
waarbij ze er twee gevangen namen.
De radio-uitwisseling van het Commando Bereidheid (dat hulpverlenend
personeel van de gecombineerde diensten aantrekt), McDill Air Field, het
Pentagon en de minister van Defensie waren de afgelopen 72 uur gezamenlijk actief geweest. Vooral bezorgd waren de Joint Chiefs of Staff van
wie de afdelingen enkele dagenlang hadden geprobeerd om de bron van
de in elkaar grijpende buitenaardse vaartuigen te identificeren die Siberië
waren ontvlucht voor een andere van hun voorbereide bases in Florida.
Ooggetuige grondverslagen en waarnemingen vanuit de lucht hadden nu
de oorsprong van de buitenaardse wezens in de schuilplaats in het bos aangetoond. Kortom, collectieve bewijzen wezen erop dat ze van de planeet
Nagirth afkomstig waren. Nagirth wordt door NASA en twee functiona470

Verborgen geheim

rissen van het observatorium beschreven als een “zwervende planeet” die
in het midden van de jaren zeventig door verschillende astronomen in de
wereld onder intensievere observatie is geweest.
Opeenvolgende Apollo maan missies in de jaren 1960 bleven Nagirth
observeren terwijl het aan de andere kant van de zon stond. Een nieuw
type laserfoto die vanaf de maan wordt gebruikt, bepaalt de structuur en
de inhoud van de planeet. Vervolgapparatuur op een maanobservatieplek
die in 1974-75 door Canada en de V.S. werd opgericht, toonde duidelijk
de geprojecteerde baan van Nagirth. Op basis van dit wetenschappelijke
bewijs begonnen de Verenigde Staten en Canada, met het directe advies
en de hulp van Venus, hun wetenschappelijke hersenen en technologie in
te zetten om de uitdaging aan te gaan.
De planeet is tweeënhalf keer zo groot als de aarde; hij draait om de 26
dagen om zijn as; is hol maar zijn soortelijk gewicht is, ondanks zijn grotere
omvang, minstens 2,5 keer zo klein als dat van de aarde.
H. Babcock, gepensioneerd directeur van de Mount Wilson en Mount
Palomar Observatories, werd gecontacteerd voor een verklaring van de
magnetische eigenschappen van de aarde.
Natuurlijk is het het sterke magneetveld van de aarde dat de planeet in een
stabiele baan om de aarde houdt. Dr. Babcock zegt dat “het sterkste punt
van het magnetisch krachtveld van de aarde zich op de evenaar bevindt,
rond de uitstulping van de planeet, waar de magnetische krachttrek zich
uitstrekt tot 1 14 mijl. Bij de polen is de trekkracht slechts 14 mijl. De echte
magnetische zuidpool van de aarde is positief geladen en van daaruit gaat
een sterke magnetische lijn naar de zon en keert terug naar de aarde door
de echte noordpool met een negatieve lading. Het principe is identiek aan
de methode waarbij autoaccu’s en dergelijke een stroom van elektriciteit
produceren”.
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De bovenstaande beschrijving verwijst naar de aarde onder normale astrale
omstandigheden die hebben geresulteerd in onze relatief onveranderlijke
seizoenen van de lente, zomer, herfst en winter voor ontelbare eonen. Want
zonder de zon zouden er geen seizoenen en geen leven zijn. De aarde zou
gewoon een gigantische ijsberg zijn. Bovendien is het de atmosfeer van
de aarde die de cyclus voltooit door de magnetische stralen van de zon om
te zetten in warmte.
Toen kwam Nagirth ongeveer 20 jaar geleden voor de achtste keer in een
baan om de aarde, voor de achtste keer in de laatste miljoen jaar. De willekeurige planeet begon zich onmiddellijk te bemoeien met het krachtveld
van de aarde en de zon. De magnetische lijn tussen de aarde en de zon werd
soms verbroken door Nagirth’s indringing met voorspelbare interferentie.
Enorme Nagirth’s zwakke negatieve krachttrek heeft het daarom in het
sterke magnetische krachtveld van de aarde getrokken, waarbij Nagirth
zich dus vastzet aan de trekkracht van de sterke aarde. Wetenschappers
noemen de toestand “onderdompeling in de baan van de aarde”, waarbij men
van een reflecterende interferentie naar een diepere penetratie (ongeveer
3 dagen in elke 30) gaat, wat op die kritieke momenten een gedeeltelijke
zonsverduistering en andere verstoringen veroorzaakt.
Volgens een niet-geïdentificeerde natuurkundige in het Goddard Center,
geven hun instrumenten die de stroom van natuurlijke elektrische golven
door de magnetische leidingen in het noorden en zuiden van de aarde sinds
de komst van Nagirth in kaart brengen, aan dat er een geweldige stroomafname plaatsvindt alsof er stroom van de hele aarde wordt afgevoerd. Net
zoals een krachtcentrale elektrische stroom van de aarde afneemt via de
turbines van de centrale, lijkt Nagirth voortdurend stroom te onttrekken
aan het krachtveld van de zon en de aarde. Er is opgemerkt dat extra zware
energie van de aarde wordt afgevoerd tijdens een zware sneeuwstorm of
orkaan, die ofwel opzettelijk door de inwoners van Nagirth wordt veroorzaakt, ofwel onbedoeld door de aanwezigheid van deze weersverstoringen.
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Ongeacht de verklaring, werden de zomers de laatste jaren geleidelijk aan
warmer en de winters steeds kouder, en medio jaren ‘70 wist de wetenschappelijke wereld zeker wat het resultaat zou zijn van Nagirth’s indringing. In Amerika vonden de eerste negatieve veranderingen in de winter
plaats in Buffalo, New York in 1977 en ook in Cincinnati, Ohio. Andere
gebieden zullen naar verwachting op dezelfde manier worden getroffen.
In het midden van de jaren ‘70 (zoals in Noord-Europa), veranderden ook
onseizoensgebonden weerspatronen in het hele continent aanzienlijk door
het creëren van abnormale regenval en daaropvolgende overstromingen
en orkanen en tornado’s. De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet
alleen van invloed op de gezondheid van de mens, maar ook op het milieu.
De seizoenen in de hele noordelijke gematigde wereldklimaten waren aan
het veranderen.
De wereld van de wetenschap zegt dat Nagirth het weer op aarde de afgelopen miljoen jaar al zeven keer heeft onderbroken. Deze rondzwervende
planeet verscheen voor het laatst boven Europa in 1456, in een korte
omloopbaan, en werd “Haley’s Comet” genoemd en beschreven als met
een staart 60 mijl lang. De “komeet” werd geëxcommuniceerd door Paus
Calixtus de Derde en verdween volgens de Romeinse geschiedenis toevallig samen, waardoor een angstige bevolking in zijn kielzog achterbleef.
Maar in deze eeuw is de dreiging van Nagirth ernstiger geworden door
de blokkade van het krachtveld van de Zon en de Aarde. De Amerikaanse
zusternatie Canada heeft een ruimtesonde in een baan om de aarde, COSP
genaamd, die Nagirth in de gaten houdt. De Japanse en Russische Academie
van Wetenschappen werkt in 1980 nauw samen met de U.S.A. Goddard.
Het centrum en zijn Canadese tegenhanger houden Nagirth 24 uur per dag
in de gaten en wisselen elk uur informatie uit.
Terwijl machtsgekke egoïsten over de hele wereld religieuze en politieke
twisten creëren, is het echte probleem in de komende jaren tachtig de
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verlegging geworden van een bewoonde buitenaardse planeet genaamd
Nagirth (ook wel Naggarith genoemd).
Hoe gebruiken we onze wetenschappelijke hersenkracht om te voorkomen dat een houthakkende reus van een zwakke planeet een groot deel
van de aarde vernietigt door de loutere aanwezigheid van zijn schaduw
of zonsverduistering? Voornamelijk, de VS heeft een telescopisch oog
in de lucht naam OSO, (Orbiting Solar Observatory), het doorgeven van
elektronische berichten aan de Goddard Center. Bovendien zijn er andere
speciale functiesatellieten die Nagirth controleren, de belangrijkste daarvan is Skylab, dat in 1965 in een baan om de aarde werd geplaatst. (Het
werd bedacht door wijlen Robert Goddard na een gesprek met Jonathon
E. Caldwell in 1958.) Er is ook een gecombineerd Canadees/Amerikaans
bemand planetarium en datacentrum op de maan sinds 1974, waar Nagirth
van dichtbij wordt bestudeerd.
Maar van het grootste belang voor dit boek is een telescopisch oog dat
is een 40 inch elektronische telescopische spiegel die is opgehangen aan
een dubbele zak ruimteballon 15 mijl in de stratosfeer. Vanwege de positie
boven aardse wolken en atmosferische onzuiverheden, heeft deze 40 inch
telescoop de kracht van de 200 inch telescoop op de berg Palomar. De 24
voet lange, zwevende telescoop reist continu met de zon mee en cirkelt
elke 24 uur om de aarde heen. De ingewikkelde telescoop wordt bediend
met een afstandsbediening vanuit het Goddard Center, waar de kijkvensters
continu worden bewaakt. Ook worden duizenden radiosignalen naar acht
ontvangststations over de hele wereld gestuurd, waarbij deze computergestuurde uitlezingen worden besproken en doorgestuurd naar het Goddard
Center voor actie.
De grote telescopen in Californië, waaronder de 200-inch Hale telescoop
bij Mount Palomar en de 100-inch spiegel op de top van Mount Wilson
(beide gebouwd onder leiding van Dr. George Ellery Hale, astrofysicus
die voor het eerst in de jaren ‘20 de Melkweg in kaart bracht), werken
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ook in samenwerking met Goddard. Het was door de Hale telescoop in
de berg Palomar onder Dr. Babcock toen zes uur per dag werden besteed
aan het bestuderen van Nagirth toen het de aarde naderde, en het was deze
catalogisering van de indringer die het fenomeen voor het eerst onder de
aandacht van de wereld bracht. De berg Palomar heeft zijn eigen elektrische
ruimtesonde die röntgenfoto’s van Nagirth maakt en de voltooide foto’s
naar de Hale telescoop en naar datacomputers stuurt.
De Mount Palomar-telescoop heeft leven ontdekt op de blauwe planeet
Nagirth, net als Russische telescopische waarnemingen. Terwijl de aarde
van buitenaf gezien lichtblauw is met een mengsel van roze, is Nagirth
een donkerblauw met een ongewijzigde kleur, waardoor de kleurdichtheid het moeilijk maakt om goed te zien, behalve door de 200 inch Hale
telescoop op de berg Palomar, die verbazingwekkend close-up foto’s en
kleine kleurvariaties oplevert, zelfs in het donkerblauw.
Een bemande raket die vanaf Kaap Kennedy werd afgevuurd, werd teruggedraaid door een kunstmatige of natuurlijke kracht toen hij de blauwe
planeet naderde, waardoor astronomen geloven dat een beschaving op of
in Nagirth de aarde nauwlettend in de gaten houdt door middel van telescopische methoden, maar ook door bemande sondes. Onbevestigde rapporten
zeggen dat de ruimtevaartuigen van de Aarde (Amerikanen) rond Nagirth
hebben gevlogen en hun aardobservatieactiviteit hebben geverifieerd.
Om te bewijzen dat Nagirth bezet is door zeer intelligente wezens, werd
in 1976 een vreemd ruimteschip met een diameter van 90 voet boven de
berg Palomar gezien. Het had een telepathische boodschap naar beneden
gestuurd met de boodschap: “We bedoelen geen kwaad”. De grote reikwijdte keek naar het schip en zag zelfs een gezicht en vorm uit een gat
in de haven gluren, toen het plotseling met een onberekenbare snelheid
opsteeg. Een paar dagen later geloven astronomen van de berg Palomar
dat ze hetzelfde schip in de omgeving van Nagirth zagen.
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Met de buitenaardse blauwe planeet die klimatologische interferentie
veroorzaakt, hebben wetenschappers van Princeton, Harvard en andere
centra die officieus verbonden zijn met de onderzoekstoestand dat, tenzij
de aarde verdere interferentie voorkomt en Nagirth uit het magnetisch veld
van de aarde verdrijft, er nog een volledige ijstijd van 20 tot 100 jaar in het
verschiet ligt voor het noordelijk halfrond, die zich in Noord-Amerika zou
uitstrekken tot ongeveer de 35ste breedtegraad waar de noordelijke staatslijn
van Noord-Carolina Virginia ontmoet. Ondertussen zullen de winters steeds
heviger worden - met meer sneeuwval in die gebieden boven de toekomstige ijslijn. De laatste vier zomers zijn de Arctische wateren al bevroren,
die in juli en augustus, sinds de eerste gegevens zijn geregistreerd, ijsvrij
zijn. Extreme temperatuursveranderingen hebben zich voorgedaan in het
noordwesten van de Stille Oceaan, de paaiplaats van enkele belangrijke
Noord-Amerikaanse weerpatronen. In combinatie met deze veranderingen
worden koude Arctische luchtmassa’s de oost-west straalstroom verder naar
het zuiden geduwd, waardoor de koude lucht verder naar het zuiden kan
worden geduwd in de tot nu toe gematigde gebieden. Tegelijkertijd wordt
de lucht uit de Stille Oceaan die op de straalstroom rijdt, naar de gebieden
van het Grote Meer getransporteerd, waarbij zware neerslag van twee hete
plekken in de Stille Oceaan wordt meegevoerd. De aanpassing van het
water van de Grote Meren zorgt voor winterse neerslag in de vorm van
sneeuw in de nabijgelegen, vooral zuidelijke, gemeenschappen. Valleien
en waterscheidingen zullen deze ijskoude lucht elk jaar verder naar het
zuiden blijven verplaatsen. Na de opbouw van ongekende wintersneeuw
zal het voorjaar zwaar ontdooien en zullen ook de weerpatronen in de
zomer veranderen. Onder de huidige sneeuwgordel zal een regenachtig
weerspatroon enkele jaren aanhouden.
Historisch gezien is Nagirth al in deze eeuw in de baan om de Venus terechtgekomen, wat de inwoners van die planeet veel zorgen baart. Technieken
die de Venusiers samen met Pluto hebben ontwikkeld, zijn erin geslaagd
om een omgekeerde magnetische kracht te creëren die de blauwe planeet
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uit de Venus-baanattractie heeft geschoven. Nagirth zwerft vanwege zijn
lage zwaartepunt al eeuwenlang rond op de Melkweg en is niet in staat
zich aan een bepaalde constellatie te hechten en daar permanent te blijven,
net als de maan van de aarde in het verleden.
Een speciaal “Comité voor toekomstige planning” van de regering ontwikkelt nu plannen om deze steden te beschermen en zelfs te bedekken, met
plastic koepels, die het zwaarst getroffen zullen worden. Ook de spoorlijnen
zullen onder de richtlijn vallen. De Russen hebben al plannen gemaakt om
Leningrad en Moskou te bedekken. Hoewel de noordelijke weerspatronen
in het noorden ernstiger zullen worden, is er al een gigantische wetenschappelijke inspanning aan de gang om de nieuwe bevriezingstrend om te buigen. Een techniek is ontwikkeld door Amerikaans onderzoek met behulp
van adviseurs uit Venus en Pluto om te voorkomen dat Nagirth dichterbij
komt dan de Venusiers. De autoriteiten hebben vertrouwen in het succes.
Er worden nu drie methoden gebruikt om de planeet Nagirth uit een verder
bedreigende baan om de aarde te verdrijven, wat effectief bleek toen Venus
te maken kreeg met een Nagirth-inbraak. Deze projecten bevinden zich in
de poolgebieden van de aarde, een soortgelijk project werkt op de maan en
de derde methode zal bestaan uit 12 antigravity-omloopreactoren die door
de zon naar de nabijheid van Nagirth worden gestuurd om te voorkomen
dat er een zonsverduistering tussen de aarde en de zon plaatsvindt. Vier van
deze anti-zwaartekracht orbitale reactoren zijn al in de ruimte. De functie
van alle drie de methoden, of het nu gaat om ruimte-omloopreactoren of
statische stations op de maan en de aarde, is om in specifieke gebieden
krachtige omgekeerde magnetische krachten te creëren om Nagirth af te
weren, rekening houdend met het feit dat de eigen rotatie en baan van de
aarde onaangetast moet blijven.
General Electric International (Geo Physics Division of California) bouwt
de stations met hulp van wetenschappers van de Stanford University.
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De universiteiten van Harvard en Princeton en Carleton, een Canadese
universiteit, werken samen met het anti-zwaartekrachtstation van Baffin
Island en een andere locatie op het puntje van Zuid-Argentinië.
Terwijl de bouw van de nieuwe installaties om Nagirth af te weren vordert,
worden de bestaande Arctische gletsjergebieden door Dr. George C. Martin
en zijn meteorologische afdeling in de gaten gehouden en tot in de bedding van de rotsen geproefd. En ijsisolatie (industriële roet) wordt in grote
delen van het noorden gedropt om de verdere opbouw van ijs te vertragen.
Officieel zal niemand in een “verantwoordelijke” positie toegeven (of om
expliciet te zijn, mag niet toegeven) dat Nagirth bestaat of een bedreiging
vormt voor het gematigde klimaat van de aarde. Zo’n commentator is
Richard E. Hallgreen, directeur van de National Weather Services, die in
het nummer van 2 december 1979 van de Family Weekly insert sectie van
de St. Petersburg Times de vraag werd gesteld “Wat is de reden voor onze
laatste twee bitterkoude winters?” Hallgreen’s antwoord zoals het in die
krant verscheen was: “Twee opeenvolgende koude winters zijn geen indicatie dat we op de drempel van een ijstijd met een modem staan - alleen dat
het weer varieert. Toen voegde de directeur van de Nationale Weersdienst
eraan toe: “Een ijstijd wordt veroorzaakt door een geleidelijke afkoeling
over een periode van duizenden jaren”.
Dubbel gepraat, zonder vermelding van de echte oorzaak - Nagirth.
Maar is er een overlevingsrealiteit die gewone mensen verteld moet
worden? En op welk moment of in welke periode moet een onvoorziene
planetaire verandering bekend worden gemaakt waardoor alle wetenschap
en technologie van de modem mens wordt ingezet om dit te voorkomen?
Dr. Babcock had dit te zeggen over de toekomstige weerproblemen in de
wereld. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat iedereen weet wat de
problemen zijn en hoe we proberen de status quo van ons huidige klimaat
relatief onveranderd te houden. Maar de mysteries van het universum zijn
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zo groot dat wat er met de aarde gebeurt deel moet uitmaken van Gods
masterplan voor een betere wereld. De Opperste Schepper heeft nog
steeds de controle, ook al lijkt het erop dat er een planetair ongeluk heeft
plaatsgevonden”.
Hoeveel inwoners er op Nagirth wonen is onbekend. We weten weinig over
hen, behalve dat het wanhopige wezens zijn waarvan de planeet (vanwege
zijn zwakke zwaartekracht) al miljoenen jaren overgeleverd is aan de genade van het ene na het andere zonnestelsel. De mensen, daarom, kunnen
daarom sluw zijn aangezien zij proberen om in verspreide schuilplaatsen
over de aarde te vinden. Tot op heden is niemand zeker wat ze op aarde
proberen te doen, d.w.z. of willekeurige Nagirthiërs proberen om oprukkende kolonies op aarde te vestigen, met of zonder hun eigen toestemming,
of dat de reeds ontdekte voorposten van de grotten bedoeld waren als
spionagecentra in het geval van een komende oorlog.
Bij het aanbreken van de dag van 24 november 1977 stonden de gecombineerde militaire noodtroepen van de Verenigde Staten van Amerika op
de grond en in de lucht te wachten tot de verschanste vreemdelingen van
een vijandige planeet zich zouden laten zien. De zon stond hoger op en het
was 10 uur ‘s ochtends toen het landschap onder het Amerikaanse schotelschip ook begon te veranderen. Een stuk borstel en gras aan de zijkant
van de heuvel verdween. In plaats daarvan was er een gapende vierkante
blokleemte. En vanuit de afgrond nam een helder licht de plaats in van de
duisternis. Niet een gemalen soldaat roerde.
Plotseling zweefde een voorwerp horizontaal uit de grot, en gekleed in een
felgele bal, schoot het in een rechte hoek omhoog. Het was slechts een kwestie van seconden totdat het object abrupt stopte op de 3.000 voet hoogte.
Terwijl het in de lucht zat, draaide een onzichtbare plasticachtige blaar aan
één kant van zijn voorrand langzaam om en scande het eerste voorwerp
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dat stil op ongeveer 400 voet afstand zweefde. Het eerste voorwerp zat
als een pad in de lucht.
Misschien voor een minuut onderzocht het buitenaardse schip van Nagirth
zijn eerste ontmoeting met een schotel-als ambacht van zijn unwelcoming
gastheerplaneet Aarde. Terwijl ze onbeweeglijk zaten, wachtten een dozijn
aardse naties angstig op het resultaat. Op dit moment rustte er het lot van
deze planeet in de woorden die het leger sinds 1936 achtervolgd hadden.
“Als een vijandige buitenaardse kracht ooit landt, met de bedoeling om de
aarde te veroveren en de mensen te onderwerpen - hoe konden we onszelf
beschermen?’! Slechts 40 jaar was Anglo/Amerikaanse vindingrijke genialiteit en haar militaire genie gegeven voordat de dag van de afrekening
was aangebroken.
In het buitenaardse schip berekenden dezelfde wezens die door de straten
van de slaperige Ocala hadden gelopen het nabijgelegen vliegtuig. Als twee
gigantische insecten leken de schepen elkaar niet aan te kijken.
Ze wilden het niet vanaf de grond zien. Maar dezelfde zwarte straal die
de Russische soldaten en hun uitrusting drie weken eerder had uitgewist,
zou weer in gebruik worden genomen. Als het gezien zou zijn geweest,
zou het een potlood-dunne flits zijn geweest, omdat de straal zijn stempel
op het Amerikaanse vaartuig zou hebben gevonden. Plotseling schoot de
straal naar buiten. Er was een pauze. Toen werd opnieuw een uitbarsting
van vernieling gelost - een kracht die een gat door een slagschip of tank
kon snijden. Uiteindelijk leverde het buitenaardse schip weer een flits van
laserlicht. Het Amerikaanse schip leek een lichte kanteling te vertonen,
toen een miljoen volt geconcentreerde energie en warmte haar trof.
Toen, zonder waarschuwing, van een niet te onderscheiden plek op het
Amerikaanse schip, spuwde een rode straal geruisloos als de tong van een
adder. Het buitenaardse schip wiebelde en begon langzaam over te slaan
en te tuimelen. Terwijl het naar beneden spiraalsgewijs naar beneden ging,
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bewoog het Amerikaanse object zich naast het buitenaardse schip als om
te doden, maar nog steeds uit zelfverdediging.
Een balk hield het buitenaardse vaartuig in de lucht en vertraagde de afdaling naar de grond. De gewaarschuwde grondtroepen keken toe hoe als
gevangene en gevangene naar een nabijgelegen vliegveld trokken. Toen de
twee vaartuigen het terrein verlieten, schoten nog twee buitenaardse voertuigen vanuit de grot omhoog. Zonder te stoppen om de vliegramp te overzien,
verdwenen ze naar het zuidoosten. Een Puerto Ricaans opsporingsstation
meldde enkele minuten later hun vlucht naar het continent Afrika.
Nog voordat het buitenaardse vaartuig door de lucht naar de nabijgelegen
landingsplaats was gependeld, werd president Carter op de hoogte gebracht.
Zijn eerste woorden worden gezegd te zijn geweest: “Godzijdank! Vanaf nu
weten we dat we een gelijke kans hebben om ons te beschermen tegen elke
vijandelijke invasie van de V.S., of het nu van de aarde of daarbuiten is”.
Het buitenaardse schip viel op het vliegveld met een knal die de bewoners
mijlenver in de buurt hoorden. Sheriffs en hulpsheriffs hebben alle wegen
afgezet in het gebied van de confrontatie. Toen het buitenaardse schip,
nog steeds intact, op 24 november in de aarde sloeg, zwaaide een lage
jongen uit de McDill Air Force Base in Tampa en ging naar het noorden.
Op de weg terug naar de basis dachten de toeschouwers dat het met zeildoek bedekte toestel dat over de lageboy heen stak, een hoge officier zijn
zeilboot kan zijn geweest, die op kosten van de belastingbetaler naar het
zuiden werd gesleept.
Bij McDill, werd de machine diezelfde nacht ontmanteld. Binnen waren
drie verkoolde organismen.
De volgende ochtend, over de hele wereld naar Rusland, Duitsland, Engeland, Canada, Frankrijk, Italië en verschillende Afrikaanse landen, ging er
vanuit Amerika een bericht uit dat een vijandig buitenaards schip van een
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andere planeet over Amerikaans grondgebied was geconfronteerd en vernietigd. Tegen het midden van de ochtend was de Amerikaanse luchtmacht
gedetailleerde informatie aan het voorbereiden over het buitenaardse schip
en het woord werd verspreid onder de naties op aarde.
Diep in het midden van de aarde kreeg Nieuw Duitsland het nieuws te horen,
net als de andere oude rassen in het binnenland. En in de aardse lucht en op
de grond gaven multinationale bemanningen van honderden magnetische
ruimtevaartuigen een stil gejuich namens de Ocala-confrontatie.
In Hellitoogg, de hoofdstad van de zusterplaneet Venus, ruim veertig miljoen kilometer verderop, vertrok een hooggeplaatst staatsman persoonlijk
naar een nieuwe structuur in het hart van de stad. Boven de deuropening las
hij bij binnenkomst de naam in het Engels en Venussisch, ‘United Nations
Embassy Planet Planet Earth’. Op het dak wapperden twee vlaggen, de
Verenigde Naties van de Aarde en de Verenigde Staten van Amerika. In
het gebouw, bemand door 20 Amerikanen, werd de Venussische staatsman
ingeluid in het kantoor van de ambassadeur van de aarde.
Zijn eerste woorden waren: “Meneer de ambassadeur, ik ben door ons
staatshoofd gestuurd om te vertellen over het nieuws dat door het hele
zonne-imperium flitst. Uw land, namens zijn wereld, heeft een indringer
van een buitenaardse planeet vernietigd”.
De anonieme Amerikaan stond op en bedankte de drager van het nieuws.
Opmerkingen over bronnen
Verschillende naamloze militaire ooggetuigen spraken over de Ocalaconfrontatie tussen een Amerikaans rondvleugelvliegtuig en een Nagirthindringer. Een uitvoerende bron van het Witte Huis was ook nuttig. De
onderzoeker hoorde van de gebeurtenis terwijl het gebeurde, maar de auteur
mocht niet op de site komen. Met betrekking tot de opmerkingen over de
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veranderende weerpatronen over de hele wereld, is er een film uitgegeven
door NASA genaamd “The Coming Ice Age,” die via deze 35 mm, 30 minuten durende documentaire geeft wetenschappelijk, meteorologisch en astronomisch bewijs van de zwervende planetaire inbreuk van Nagirth. De heer
Plateu van Venus zei dat zijn planetaire adviseurs de Noord-Amerikanen
hebben laten zien hoe ze elektromagnetische, antizwaartekrachtmachines
kunnen bouwen die Nagirth zullen afweren, zoals 300 jaar geleden, toen
dezelfde ongewenste invloed de baan om Venus naderde.

8-24 Vreemdelingen in onze luchten
Wie zijn de vreemden in de wereldlucht? Waar komen ze allemaal vandaan?
Wat is hun doel bij het spioneren op aarde? En ten slotte, zijn ze vijandig?
De waarheid is dat er in 1978 meer dan 7.000 waarnemingen van vreemde
vaartuigen van onbekende oorsprong werden onderschept en in kaart gebracht door radarinstallaties van de Aarde. Eerlijk gezegd, zoals de Amerikaanse luchtmacht, moeten de auteurs die vele waarnemingen hebben
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herzien, nederig toegeven dat ook zij niet wijzer zijn in verband met het
doel van vreemd toezicht. Maar misschien kunnen sommige lezers van dit
boek hun kennis in het oplossen van het probleem lenen. De luchtmacht
van de V.S., evenals zijn Russische en Duitse en Franse tegenhangers, zijn
open aan suggestie.
Om de reden voor de neus-tot-neus confrontaties van buitenaardse
ruimtevaartuigen uit verre melkwegstelsels te begrijpen, moet worden
uitgelegd dat de Amerikaanse Veiligheidsraad en zijn Canadese en Britse
tegenhangers het volgende beleid hebben: “Confronteer het vreemde ambacht. Probeer te communiceren. Maak radarvormidentificatie en maak
hogesnelheidsfoto’s. Neem geen vijandige maatregelen, tenzij er op wordt
geschoten.” Het Sovjet bevel aan de basis is “vuur op de buitenaardse
overtreders boven het Russische luchtruim”. Wat correct is, is niet onze
zorg, maar van direct belang is de manier waarop de Noord-Amerikaanse
defensie reageert op de indringers.
Hoewel er veel onbekende waarnemingen zijn, treedt de Amerikaanse luchtmacht meestal op wanneer ze wordt gewaarschuwd door radarsystemen of
wanneer openbare rapporten consistent zijn, of wanneer het buitenaardse
vaartuig tekenen van angst of paniek vertoont in het gebied waarover het
de aarde aan het bestuderen is. Het bevel tot onderscheppen wordt gegeven
vanuit Washington en betreft over het algemeen één of twee Amerikaanse
rondvleugelvliegtuigen die eerst proberen om communicatie met het
vreemde schip tot stand te brengen. Natuurlijk bestaat er een masterplan
voor totale actie als het vreemde schip vijandig wordt, maar dit masterplan
is om voor de hand liggende redenen onbekend bij het publiek.
Maar in de confrontatie met specifieke buitenaardse schepen en de intelligentie van de wezens of wezens of wat dan ook, zijn verschillende recente
waarnemingen gederubriceerd en de methode die de Amerikaanse luchtmacht gebruikt om de oorsprong en de aard van het schip te onderscheiden
zal kort worden besproken om de lezer bekend te maken met de poging
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van NORAD om het raadsel van wezens die de aarde van buitenaf scannen te begrijpen.
Alvorens de vreemdeling te beschrijven is het belangrijk om te vermelden
dat geen van de confrontaties van ambachtelijke oorsprong was die in dit
zonnestelsel is gebaseerd, dat slechts vier miljard mijlen overdwars is.
Onze eigen interplanetaire gelijkenissen kondigen altijd hun aanwezigheid aan en vragen altijd om toestemming door middel van een vooraf
geregeld signaal voordat we de aardse hemel binnenkomen. Bovendien
heeft de Amerikaanse luchtintelligentie de mogelijkheid geëlimineerd dat
het buitenaardse vaartuig van elders op het aardoppervlak, het binnenland,
of van de 26 bekende onderaardse steden verspreid over de bodem van
de wereldzeeën, afkomstig is. Daarom zou men kunnen aannemen dat de
buitenaardse wezens van vier tot vijf lichtjaren verwijderd zijn van sterrenstelsels, zoals Prima Centauri, 4,3 lichtjaren verderop. Ze kunnen ook
afkomstig zijn van dubbelsterrensystemen zoals Alfa of Capella - of zelfs
Polaris, de noordster die uit drie zonnen bestaat. Maar op dit moment is
hun oorsprong slechts een gok.
De reden om deze vreemde buitenaardse wezens te onthullen, die aankomen in ruimtevaartuigen die misschien geavanceerder zijn dan die van het
sterrenstelsel van deze aarde, is om luidkeels te zeggen dat we ons moeten
realiseren dat de bewoonde aarde niet alleen in het heelal is. Het is slechts
een vlek tussen een verzameling van een tiental zandkorrels omgeven door
een systeem van ongeveer 100 miljard zonnen, de zogenaamde Melkweg.
Astronomen zeggen dat de zonnegroep van de aarde zich in de buurt van
de twaalf uur-positie in de langgerekte Melkweg bevindt, ongeveer een
derde van de buitenste rand. (Diameter is 300.000 lichtjaren.) Alle sterren
die de mensen op aarde met het blote oog kunnen scannen, bevinden zich
in de buurt van deze twaalf uur nabijheid. Astronomen schatten dat er naast
onze Melkweg nog een miljard andere soortgelijke systemen zijn. De oude
vraag is nu weer in de mode! Hoeveel van die werelden zijn er bewoond?
En waar komen de buitenaardse wezens vandaan die waarschijnlijk jaren
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geleden hun thuisplaneet hebben verlaten om wezens zoals wij te observeren
die in dit afgelegen gebied van de sterren wonen.
Op afgezonderde locaties in Groot-Brittannië, de VS, Canada, WestDuitsland, Rusland en Argentinië proberen grote wetenschappelijke geesten
wanhopig het nieuwe raadsel te ontcijferen van waar de vreemden vandaan
komen en hoe ze zich te laten verklaren. Maar naast de aanvullende wetenschappelijke vragen die worden gesteld, zijn er ook uiteenlopende vragen
die voor de gemiddelde leek interessanter zijn. Hebben de vreemden een
inherente of aangeleerde psychische vaardigheid om onze gedachten te
peilen? Herkennen ze onze angsten, onze conflicten? Denken ze dat we
mentaal anders zijn dan zij? Hoe beschouwen ze ons op hun geestesniveau?
Of hebben we ze hierheen gebracht door onze oorlogszuchtige geschiedenis
die ons nu op de rand van de nucleaire vergetelheid brengt?
Wat de redenen ook zijn, de hemelse vreemden weten instinctief dat wij
anders zijn dan zij. Anders, waarom staren de overtreders van onze hemel
door onze schoorstenen, kijken naar onze krioelende massa’s, kijken ongetwijfeld naar de eindeloze rommel op onze tv’s, die zij waarschijnlijk
beschouwen als een facsimile van onze ware levensstijl. En is het ook
mogelijk dat ze zijn afgestemd op de morele decadentie die niet alleen
onze openbare films en literatuur in beeld brengen, maar ook onze diepste
gedachten de ether in sturen? De wezens kunnen ook een hoger doel hebben
dan duidelijk is, verbonden met onbekende komende gebeurtenissen van
wereldwijde aard. Iedereen die de feiten van de bewaking van de ruimte
kent, is verbijsterd, maar het over één ding eens: de aankomsten houden
dit hele zonnestelsel nauwlettend in de gaten. Maar er zijn mensen in de
officiële wereld en de militairen die denken dat het tijd is om het feit van
de onbekende aanwezigheid met het publiek te delen. Er zijn geen andere
bedreigingen of bedreigingen van de vreemde schepen geregistreerd dan
die we hebben beschreven. Hier zijn dan, zijn sommige typische vreemde
aankomsten in onze hemel die een militaire bron van de V.S. in het geheim
heeft verstrekt.
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Een waarneming op 8 oktober 1978 boven Key West, Florida door marinepersoneel wordt het grootste ei ooit genoemd. Het werd geschat op 300 voet
lang bij 150 voet in diameter op het breedste gedeelte. Uiteindelijk werd er
contact gemaakt met de buitenaardse wezens in het schip, maar ze hadden
geen kikker, ze spraken in fluitende geluiden. Net als andere onbekenden,
vloog het eierambacht zo laag als 2.000 voet, en was onverschillig voor
de nieuwsgierigheid van de mens. Een groot deel van het toezicht vond
plaats over de Caribische eilanden, waar de kleinere verkenningsvaartuigen vaak bezig waren met het in de gaten houden van vissers, met name
garnalenvissers. Van de ongeveer 30 kleine verkenningseitjes die werden
vrijgelaten, bleken ze elk door een enkelvoudig wezen te worden bediend.
Van één van deze bewoners op de binnenplaats van een inwoner van Key
West werd gezegd dat hij lange, slanke hangende handen had en een eivormige, haarloze kop met twee ogen en oren, plus neus en mond. Later
werden deze kenmerken bevestigd door een Venussische taalkundige die
op het moederschip ten zuiden van Cuba mocht landen en de hoofdofficier
interviewde. De Venusiër meldde de vreemden mondeling gecommuniceerd
in verschillende fluitschalen. Een rondleiding op hun schip werd geweigerd,
maar de wezens verklaarden (1) dat hun anatomie anders was dan in dit
zonnestelsel, (2) dat ze ongewapend waren, (3) dat ze bezig waren met
het in kaart brengen van het universum en (4) dat ze van een verafgelegen
melkwegstelsel in de Melkweg waren, zoals gemeten door de tijd van de
aarde en niet de snelheid van het licht. Zij zouden echter hun optimale reissnelheid niet onthullen. Het ei-ambacht is gezien op vier andere planeten
van dit zonnestelsel, waar, net als in de V.S., geen strafmaatregelen werden
genomen door de planeet die werd waargenomen en in kaart gebracht.
8 januari 1979. Een 100 voet bij 25 voet sigaarvormig voorwerp, blauwachtig-zilver in kleur, werd gezien reizend langzaam over Atlanta waarnemend de stad. Waarnemingen van hetzelfde schip boven Macon, Georgië,
werden later door een Macon-krant “geesten in de lucht” genoemd. Een
poging werd ondernomen door een Amerikaans rondvleugelvliegtuig om
radiocontact te maken over Atlanta. Er werden geen antwoorden gehoord,
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maar het vaartuig van de aarde vroeg het buitenaardse schip vriendelijk
om het luchtruim boven Atlanta te verlaten en het verzoek te erkennen
door te wiebelen terwijl het vertrok. Het buitenaardse schip deed precies
wat hem was opgedragen en vertrok. Waarnemingen van sigarenschepen
zijn talrijk over de hele wereld, of het nu over de jungles van Brazilië of
verspreide steden in Azië is. Ook zij worden gezien op andere planeten
in dit zonnestelsel. Deze schepen vertonen een beleefde onverschilligheid
ten opzichte van onze interplanetaire ronde vleugelvliegtuigen, maar tonen
geen vijandige bedoelingen wanneer ze benaderd worden. Ze lijken een
extra energieaandrijvingssysteem te hebben naast dat van anti-magnetisch,
omdat ze werden gezien die uitlaatgassen uitstoten van het stengeleinde.
Er is globale en één of andere interplanetaire zorg over de vrijmoedigheid
van de talrijke sigaar gevormde ambacht. De Zonneraad op Venus evalueert
de verslagen.
12 februari 1979. Een zilverkleurig potloodvormig vaartuig, geschat op
1000 voet lang en 100 voetbreed, werd bestudeerd door verschillende getuigen die met hoge snelheid in de Atlantische Oceaan reisden en boven
Bermuda zweefden. Er werden miniatuur scoutingpotloden waargenomen
die uit het platte uiteinde van het schip kwamen. De cockpitbediening zat in
de stompe neus van het potlood. Vaartuigen werden onderschept door een
rondvleugelvliegtuig, maar vaartuigen van de aarde konden geen contact
maken met het moederschip of de verkenners.
De lijst met onbekende waarnemingen groeide in 1978 in een verbazingwekkend tempo. Van de 7000 die de getuigen in een periode van 365
dagen hebben gezien, waren de beschreven silhouetten en afmetingen
gevarieerd, maar meestal groot van formaat, wat erop wijst dat ze zwaar
bemand waren. Naast de genoemde vormen werden het volgende waargenomen en gecatalogiseerd: Achthonderd voet lange wiggen, flesvormen,
vliegende buizen, vliegende buizen, voetballen zo lang als een voetbalveld,
bolvormig en cilindrisch. Er werd nauwelijks een vorm gerapporteerd,
behalve misschien het vierkant. En zelfs het plein maakte deel uit van
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de vormmassa’s in wat de luchtmacht weet dat het vliegende steden zijn,
waarvan er twee loodrecht opstijgen wanneer ze in afgelegen gebieden van
de wereld worden waargenomen, waaronder een zuidelijk woestijngebied
in de Verenigde Staten.
De Amerikaanse luchtmacht heeft uitstekende foto’s van enkele van deze
indringers. Op 3 september 1978 bijvoorbeeld, fotografeerde een gevechtssquadron dat aankwam op McDill vanaf Eglin Air Force Base in Florida,
een enorm bolvormig object, 90 voetbreed, dat zich bij de vliegtuigen op
aarde aansloot, ongeveer 300 mijl ten westen van Tampa boven de Golf
van Mexico. Gezichten werden gezien bij de ramen van het buitenaardse
schip, wat wijst op een groot waarnemerskorps. Een van de Amerikaanse
radio-operators ontving wat hij zei dat het een telepathisch bericht was dat
zei: “We zijn hier in vrede - we bedoelen geen kwaad”.
Over Minneapolis op 25 juli 1978 ontving een ander radiocontroller een
telepathisch bericht toen een formatie van vreemde lichten vele kijkers
alarmeerde. Het bericht dat in zijn hersenen werd gestraald was: “We zijn
vriendelijk. Onze verschijning is zo anders dan die van u, dat u bang zou
zijn als u ons zou zien”.
Bij het samenstellen van de lijst van waarnemingen, heeft het Amerikaanse luchtmachtteam dat naar de gebieden op de site is gestuurd, een
reeks vragen gesteld over de grootte en de vorm, de locatie, de hoogte,
de manoeuvres, enz. die de getuigen worden gevraagd te beantwoorden.
Een inlichtingengroep van het hoofdkwartier evalueert vervolgens de
verschillende verklaringen. Overeenkomsten in kleur, grootte, snelheid,
etc. van het geclassificeerde object vormen de basis van de afgeronde
rapporten zoals beschreven in de eerdergenoemde gevallen. Soms is er
weinig bruikbare informatie, zoals in de waarnemingen over Minneapolis
op 4 februari 1979. Vanaf 100 voet afstand verscheen het object als zuiver
licht zonder dat er vorm of grootte zichtbaar was. Maar de radar liet zien
dat het een duidelijke vorm had. Toen het licht werd aangeklampt door een
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rondvleugelvliegtuig, ging het licht recht omhoog en de vertrektijd was zo
snel dat het niet geklokt kon worden.
Een intense lichtvorm die de vorm van zijn kern uitsloot, verscheen ook
boven Los Angeles op 29 januari 1979. Het object was niet te herkennen
aan het menselijk gezichtsvermogen of de verrekijker, maar de gekartelde
randen van het licht waren voortdurend gesponnen. Het werd beschreven
als optisch vergelijkbaar met een spinnewiel, dat met het sneller draaien
van het wiel zijn spaken onzichtbaar wordt. NASA begon met de evaluatie
van de luchtmacht foto’s en radar patronen.
Aardse naties zijn verbijsterd door de vreemde waarnemingen. Andere
planeten ook. Er zijn geen officiële antwoorden, maar er zijn wel enkele
mogelijke verklaringen. Bijvoorbeeld, tenzij er een vorm van energie is
die nog onbekend is bij de aardwetenschap, gebruiken alle interplanetaire
vaartuigen waarschijnlijk een anti-magnetische vorm van energie om ze
door de kosmos naar hun bestemming te dragen, zelfs naar verre sterrenstelsels. Zulk een ambacht dat uit de constellatie Sirius voortkomt zou zijn
eigen zon gebruiken om zijn eigen zon (s) te gebruiken om het in ruimte te
katapulteren of af te weren en wanneer voorbij het halverwege teken naar
ons zonsysteem, de ambacht Sirius de magnetische krachten van onze zon
zou gebruiken om het naar dit systeem te trekken. Als de buitenaardse ambacht op een andere of verder weggelegen bestemming na het waarnemen
van aarde verderging, zou het de Aarde als magnetische manier-station
gebruiken om vereiste snelheid door ons zonnestelsel te verstrekken. Het
zou een halve cirkel rond de Aarde moeten maken, of als het naar beneden
kwam in de buurt van terra firma zou het anderhalve baan rond onze planeet
nodig hebben om zich af te weren naar Mars, Venus, Pluto, of Saturnus
(wat in de juiste combinatie was), gebruikmakend van die planeten zoals
het de Aarde deed om extra impulsen te bereiken.
Maar hoewel de vreemden ongetwijfeld ruimtereizigers zijn die deze
methode gebruiken om hier aan te komen, is het onwaarschijnlijk dat ze
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per ongeluk komen. De waarnemingen zijn te talrijk. De patronen van
buitenaardse waarnemingen lijken te veel op elkaar om een willekeurige
nieuwsgierigheid te suggereren. Dat de meeste inzittenden te verschillend
zijn om op het land te landen en onder ons gezien te worden, komen de
belangrijkste luchtmachtintelligenties van de wereld overeen. Maar hun
ware bedoelingen blijven mysterieus - op één gebied na, waarover we het
eens zijn. Ze bestuderen de mensen op aarde en hun beschavingen zorgvuldig, maar op een totaal vijandige manier. Misschien is er op dit moment
geen verklaring voor het feit dat er vreemden van onbekende dimensies
in ons luchtruim zijn. De openbaring kan later komen. De realiteit van
hun aanwezigheid en de omvang van de kosmos zelf is misschien nog te
illusoir voor ons om ons volledig te begrijpen in termen van wetenschap.
Uiteindelijk kan men zich realiseren dat een deel van de koppeling tussen tijd en ruimte spiritueel is en dat een groot aantal wezens uit andere
werelden onder een over het algemeen welwillende richting bepalen hoe
onstuimige aardse massa’s de kloof naar een nieuw millennium zullen
overbruggen.
Opmerkingen over bronnen
De Amerikaanse luchtmacht heeft de recente gevallen van ongeïdentificeerde vaartuigen in de lucht geleverd. Van primordiaal belang is het
begrip van de auteur dat het waargenomen en gemelde ruimtevaartuig door
de luchtmacht als vreemd aan dit zonnestelsel wordt beschouwd, dat wil
zeggen, het vaartuig wordt als intergalactisch beschouwd.
8-25 Een New Age Dawning
“Mijn vrienden”, zei president Roosevelt in 1936 grimmig tegen zijn kabinet: “We worden bezocht door wezens van andere bewoonde planeten
in ons zonnestelsel. Ze liggen 1000 jaar voor ons in de beheersing van de
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lucht en de ruimte. We hebben geen 1000 jaar om bij te praten! Misschien
hebben we nog maar een generatie of misschien wel twee.”
Veertig jaar geleden, op de dag van hun uitspraak, waren de woorden van
de president onheilspellend. Aan de planners van het lot van een natie had
de president een uitdaging uitgevaardigd. Maar zijn achtervolging scheen
dwaasheid. Zij konden slechts bij het spook van een nationale of zelfs wereldnoodtoestand hijgen, laat staan proberen om de raadsels van de ruimte
te begrijpen. Ze waren bijna bang om te speculeren of de academische en
industriële macht van Amerika in hun leven een bescherming kon bieden
voor het leven zoals ze dat in 1936 kenden. Evenmin durfden ze te filosoferen over de spirituele of ideologische veranderingen die een nieuwe orde
in de relatie met andere planeten zou kunnen brengen.
Jarenlang was de Amerikaanse regering zich ervan bewust dat er in ons
eigen zonnestelsel andere wezens bestonden die vergelijkbaar zijn met de
mens, maar we weten nu ook dat ze nooit van plan waren om de invasie
van Amerika te lanceren die Roosevelt zo angstig voor ogen stond. De
aliens waren in vrede aangekomen, en ze waren gekomen om te helpen.
Nu, nu het nieuwe decennium aanbreekt, is er opnieuw een alarm geklonken. Deze keer is het gegroeid tot mondiale proporties. Aardse naties proberen haastig de redenen te ontrafelen voor een nieuwe golf van ongenode
bezoekers, dit keer van de andere kant van Uranus en Neptunus, ergens
buiten de grenzen van het universum, die zelfs onze ruimtetechnologie
niet kan ontcijferen. Diep in de hoofden van iedereen die het weet is een
hoopvolle vraag: Zal deze nieuwe menigte van vreemde Aardscanners
ook vreedzaam blijven? Waar gaan we ondertussen naartoe vanaf dit punt
in de modemgeschiedenis van de mensheid? Het antwoord is dat we erop
moeten vertrouwen dat onze wetenschap doorgaat in de onvermijdelijke
zoektocht om de aarde uit een miljoen jaar isolement te halen, en naarmate
de wetenschap zich verder ontwikkelt, moeten we erop vertrouwen dat de
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geest en de doelen van de mensheid dat ook doen. Anders zal de Aarde,
zoals wij die kennen, ophouden te bestaan.
Wat de Verenigde Staten betreft, kan ze kijken naar de verworvenheden
die twee generaties geleden zijn begonnen en er zeker van zijn dat de
droom om een tegenkracht te creëren voor de bescherming van de planeet
Aarde in de vorm van een rondvliegtuig is bereikt volgens de lijnen die
president Roosevelt en zijn kabinet voor het eerst hoopten. De luchtmacht
van de Verenigde Staten patrouilleert samen met hun landgenoten in
Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 24 uur per dag in
het luchtruim van de aarde. Waar de Britse marine ooit de wereldzeeën
bevoer, zijn de Verenigde Staten in de plaats gekomen van Groot-Brittannië
als bewaker van het luchtruim en zijn de wereldzeeën de paden in de lucht
geworden waar rondvleugelvliegtuigen dag en nacht geruisloos en onbevreesd bewegen. Met hun nieuwgevonden vleugels kan dit ras vliegeniers
vanaf elk willekeurig punt op aarde tegen de rijzende zon racen en 24 keer
of meer om de aarde vliegen voordat de zon weer opkomt. De optimale
snelheid van zo’n vaartuig werd bevestigd in een in 1965 geklokte radar
die de Amerikaanse marine in 1965 over het Caribisch gebied zag. Het
voorwerp zou zijn Amerikaans, en de identificatie is niet geweigerd door
Marine en Luchtbronnen. Met name het ronde vleugelvliegtuig toonde op
het radarscherm van een Amerikaanse torpedobootjager aan dat het 350
mijl van een stilstaande positie in slechts zeven tiende van een seconde
was verplaatst. Dat betekent dat het zich onmiddellijk tot 40.000 mijl per
uur heeft versneld. Zo snel verdween het zo snel van de radarscope, dat het
object eruitzag als het spoor van een radioactief deeltje in een wolkenkamer.
De bewapening van de nieuwe luchtfenomenen is volledig lasergeoriënteerd, zowel op zonne- als op magnetisch gebied. In plaats van een stad te
nivelleren en de bevolking te vernietigen, kunnen alle elektrische capaciteiten van de stad, zoals het opwekken van centrales, motoren, auto’s, etc.,
worden verstoord of volledig geïmmobiliseerd door deze kegelvormige
dekkende kracht. Zijn destructieve kracht is ook ontzagwekkend. Steden
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ter grootte van Havana, San Francisco of Moskou kunnen in enkele minuten worden weggevaagd door één rond vleugelvliegtuig en de bestaande
grondverdediging kan de vernietiging niet voorkomen.
Het was de militaire verdediging in de lucht die de eerste verantwoordelijkheid van de natie werd, zoals vastgelegd door de planners van het
Amerikaanse lot in 1936. Het was pas in 1977 dat een woordvoerder van
de luchtmacht zich vol vertrouwen tot de burgers zou richten en zou zeggen: “De militaire eisen van Amerika om ons land te beschermen was de
eerste prioriteit bij de ontwikkeling van het rondvleugelvliegtuig. Aangenomen mag worden dat de planners van het land dat luchtbeschermende
schild al boven ons land hebben geplaatst, want als dat niet het geval is,
kan het leger zijn kennis niet doorgeven aan de burgers om in het volgende
decennium commerciële vliegtuigen met ronde vleugels te bouwen”. De
woordvoerder schepte niet op.
Het historische boek nummer 12 van de Amerikaanse luchtmacht, in de
repository in Kensington Tombs (Archief), documenteert de onkwetsbaarheid van zo’n Amerikaans vliegtuig met ronde vleugels tijdens een
ongeoorloofde reis over Moskou tot in de vroege jaren 50 van de vorige
eeuw. De piloot was kolonel Edward B. Wright, afgestudeerd aan de U.S.
Air Academy, en achterkleinzoon van Orville Wright. Toen hij terugkeerde
in de atmosfeer van de aarde boven Azië, besloot de jonge Wright om
de luchtafweer van Moskou te testen na een bericht dat een nieuw Duits
rondvleugeltoestel, bestuurd door Kurt Van Ludwig, dat al jaren eerder had
gedaan. Kolonel Wright viel neer over het Kremlin en snoeide zijn vaartuig
op 6.000 voet, laag genoeg voor getrainde Russische waarnemers om de
Amerikaanse vlaggen geschilderd op de onderzijde te zien. De helft van
de Amerikaanse bemanningsleden bemande de stations, terwijl de rest van
de bemanning op kribbebodems speelde. Kolonel Wright telde 25 directe
treffers van verschillende granaten en raketten die door een nauwkeurige
Russische schutterij werden afgevuurd. De Russische granaten explodeerden of stuiterden van het Amerikaanse vaartuig toen kolonel Wright het
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schip zonder haast tot 100.000 voet vervoerde en de doorvaart naar huis
voortzette. (Het vliegtuig met ronde vleugels dat voor de vlucht werd gebruikt is nu verouderd en buiten dienst.) De officier die op de terugwegbasis
het bevel voerde over de kolonel en riep uit: “Ik hoop dat je goede foto’s
hebt van de Moskouse geschutsposities om te laten zien voor je plezierritje.
Inderdaad, de bemanning bracht uitstekende foto’s mee. Het verhaal van
kolonel Wright’s ontsnapping boven Moskou ging de rondes en de episode
werd net zo intrigerend om te vertellen in luchtmachtcirkels als de vlucht
van de voorouderbroers Wright bij Kitty Hawk-generaties daarvoor.
Dat was het lef van het nieuwe ras van de piloten die in de lucht van de
aarde vliegen in een nieuw type vliegtuig met zulke spectaculaire prestaties
dat de jonge piloten af en toe de hele wereld vergeten zijn dat het niet hun
achtertuin was en dat de koude oorlog geen dodelijk spel was.
Lid worden van de exclusieve nieuwe groep van ronde vleugelbemanningen
is geen gemakkelijke taak. De indoctrinatie begint bij de U.S. Air Force Officers’ Training Academy in Colorado. Top vrijwilligers afgestudeerden van
deze school zijn dan ingeschreven in de ronde vleugel vliegtuig opleiding
school op Eglin Air Force Base in Florida, waar alle fundamentele ronde
vleugel instructie wordt eerst gegeven in dummy schepen.
Na het afronden van de eigenlijke vliegtraining aan het einde van twee jaar,
studeert de jonge Amerikaanse vlieger af als 2de luitenant met als insigne
een gouden staaf in een cirkel. (Hij mag dit insigne alleen dragen op een
ronde vleugelbasis.) Groot-Brittannië en Canada sturen ook hun toekomstige ronde piloten naar de VS voor training. Enkele zijn ook toegelaten
uit Australië en Nieuw-Zeeland.
De ronde wing trainingscentra zijn onderdeel van het Strategic Air Command; daarom was de Superintendent Officer Commanding Eglin Round
Wing Training Program in 1978 een naamloze Canadese generaal. Het
commando rouleert tussen de deelnemende Engelssprekende landen. Mc495

Dill Air Force Base was het trainingscentrum waar verdere vlieginstructie
onder andere interplanetaire missies met ervaren bemanningen omvatte. Bij
aankomst op McDill werd van de student verwacht dat hij onmiddellijk de
besturing overneemt. Alle trainingsvluchten vertrokken en keerden terug
naar deze basis in Tampa, Florida tijdens de uren van duisternis. NoordAmerikaanse universiteiten verzorgden gerelateerde cursussen voor de
Reserve Round Wing Plane Service.
Hiermee eindigt onze korte verwijzingen naar de op de aarde gebaseerde
training van Amerikaanse rondvleugelpiloten.
De Anglo-Amerikaanse militaire vloot van vliegtuigen telt ongeveer 500
vliegtuigen. De Nieuwe Duitse vloot is beduidend kleiner met prachtige
laserwapens. In beide gevallen is het de magnetische opwekkingscapaciteit
van de aarde die het maximale aantal vliegtuigen met ronde vleugels bepaalt
dat in één keer operationeel kan zijn. Het Nieuwe Duitse quotum van ronde
vleugels zou worden gedicteerd door verschillende factoren, waaronder
het aantal dat de Bodlanders in het binnenland van de aarde beslissen dat
de Duitsers zouden kunnen opereren als onderdeel van de multinationale
voogdij over de verdediging van de binnenlandse gebaseerde landen.
De belangrijkste factor die het toegestane aantal ronde vleugels dicteert
is het magnetisme van de aarde zelf. Omdat de binnenste aarde veel
minder magnetische kracht genereert dan er aan de oppervlakte wordt
geproduceerd, denken Amerikaanse wetenschappers dat het binnenste
oppervlak slechts de helft van het aantal ronde vleugels kan opwekken,
zoals hierboven wordt gebruikt. Het is onbekend welke taken de nieuwe
Duitse ronde vliegtuigen op de aarde verrichten, maar het is duidelijk dat
zij en de Anglo-Amerikaanse piloten zich houden aan een tolerantie die
elke vijandigheid uitsluit, wat erop wijst dat de vijandschap van de Tweede
Wereldoorlog dood is.
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Een groot deel van de oorlogsstrijd tussen Nieuw Duitsland, de VS en
haar bondgenoten is in de naoorlogse periode geleidelijk aan verdwenen.
De goodwill-vlucht van David Schusnick en zijn ronde vleugels naar
Cape Kennedy in juni 1977 brak enkele resterende barrières van militair
wantrouwen, hoewel er veel Duitsers en Amerikanen van expertise zijn
die hun voorzichtigheid voor elkaars perspectieven niet hebben veranderd.
Maar het duurde tot oktober 1977 toen de Amerikaanse luchtmacht op
verzoek van de Veiligheidsraad haar aanhoudende wantrouwen ten opzichte
van Nieuw Duitsland liet varen en een retourvlucht van een Amerikaans
rondvleugelvliegtuig naar Nieuw Berlijn in het centrum van de aarde
stuurde.
Edward D. Wright (nu Generaal), werd door de U.S. Luchtmacht gekozen
om het laatste Amerikaanse ronde vleugelvliegtuig op een terugkomend
bezoek aan Nieuw Duitsland te leiden. De goodwillreis was een succes
en tot op de dag van vandaag noemen de Nieuwe Berlijners (de oudere
veteranen van de Tweede Wereldoorlog) het bezoek van generaal Wright
en zijn Amerikaanse bemanning de Duits/Amerikaanse vriendschapsdag.
Het verhaal van de vlucht stond in alle Duitse dagbladen hieronder. De
bevelvoerende generaal van de Nieuwe Duitse Luchtmacht ontmoette
persoonlijk de Amerikaanse bemanning. De gehele bemanning, met uitzondering van de Flight Officer, verliet het Amerikaanse vliegtuig voor het
grootste deel van de dag. Na enkele uren sightseeing in Nieuw Berlijn en
de eer van de bevolking, werd de bemanning gewonnen en gegeten in het
Capitoolgebouw, waar ze ook de president van Nieuw Duitsland, Adolph
Hitler II, ontmoetten.
Een Amerikaans eskader van tien vliegtuigen is uitgenodigd om terug
te keren naar Nieuw Duitsland voor een goodwill bezoek. Zo’n vlucht
was na januari 1979 al enige tijd goedgekeurd door het General Aviation
Subcomité, onder voorbehoud van goedkeuring door het Amerikaanse
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Congres. Een paar hooggeplaatste Amerikanen worden verwacht om de
missie te begeleiden. Het nieuwe Duitsland had al in 1976 gevraagd om
een ambassadeursuitwisseling met de Verenigde Staten en als gevolg van
de missie van generaal Wright werd verwacht dat het Congres in 1980 een
besluit zou nemen over het verzoek.
In de hogere atmosfeer en ruimte rondom de aarde hebben zowel de
Anglo-Amerikanen als de Nieuw-Duitsers een beperkte maar groeiende
rol in het Interplanetaire Politie Netwerk, dat tot taak heeft dit zonnestelsel
te controleren, maar vooral op de uitkijk te staan voor vijandige intergalactische ruimtevaartuigen. Door hun gecombineerde politierelatie in het
Interplanetaire Politie Netwerk moet vijandschap de doorslag geven voor
samenwerking in dit orgaan, en daarom is een nieuw klimaat van vriendelijkheid de mode onder de piloten.
De Amerikaans-Russische problemen van de tweeledige tegenstanderrelatie
zijn stil gehouden. De twee (ja, twee) Russische (dodelijke) satellieten die
begin 1978 boven Canada werden neergeschoten, werden door de Canadese
luchtmacht verzonden met behulp van een rond vleugelvliegtuig nadat de
Russische satellieten met afstandsbediening drie Amerikaanse ongewapende satellieten hadden neergeschoten die de lastige planeet Nagirth in
de gaten hielden en elk jaar dichter bij de omgeving van de aarde kwamen.
De Amerikanen (namens de vrije wereld) hadden 12 van dergelijke monitorsatellieten in de hogere atmosfeer geplaatst en de Russen hadden er
drie uitgeschakeld voordat er vergeldingsmaatregelen werden genomen.
Wie of wat heeft het uiteindelijke gezag om te zeggen dat het rondvleugelvliegtuig wel of niet gebruikt kan worden in een toekomstige oorlog?
Het antwoord is natuurlijk raadselachtig. Maar een aanzienlijk deel van
het technologisch advies bij de bouw van de rondvleugelvliegtuigen voor
de Anglo-Amerikaanse en de Nieuwe Duitse strijdkrachten werd geleverd
door wezens van andere planeten binnen ons zonnestelsel - op voorwaarde
dat de nieuwe vliegtuigen niet gebruikt worden als een aanvalskracht te498
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gen een andere Aardse natie (of intergalactische indringer), tenzij ze eerst
aangevallen worden. Er wordt verondersteld dat de Amerikanen en Nieuwe
Duitsers zich aan dat ongeschreven akkoord houden. Als dat zo is, dan zou
de belangrijkste rol van de rondvleugelvliegtuigen als wereldmilitair of
politiemacht er een van afschrikking zijn. Maar in het geval van een aanval
op Noord-Amerika zouden er onmiddellijk vergeldingsmaatregelen worden
genomen. Het is ook begrepen dat Anglo-Amerikaanse bondgenoten onder
de paraplu van bescherming zouden vallen.
Ronde vleugelvliegtuigen die op aarde worden geproduceerd, zijn misschien niet zo geavanceerd als bepaalde geavanceerde types die door de
andere zonneplaneten worden gevlogen, en de Amerikaanse luchtmacht
moet daarom hulp van het Interplanetaire Politie Net aanvaarden. De V.S.
hebben misschien nog tien of meer jaar nodig om de technologie van Venus,
zijn grote broer helper, in te halen, maar nieuwe Duitse en Amerikaanse
lasertechnologie is een topprioriteit in hun wetenschapswereld.
Het zal moeilijk zijn voor de gemiddelde lezer om het verhaal van andere
bewoonde planeten, buiten- of buitenaardsen en werelden buiten onze
eigen wereld met enige serieuze intentie te begrijpen. Het is een grote
mentale sprong om dergelijke verklaringen te accepteren die dit boek met
zoveel openheid probeert uit te leggen. Toch kunnen de feiten niet langer
dan een dag worden genegeerd als de aarde zichzelf moet beschermen
en haar plaats tussen de andere planeten moet innemen. Afgezien van de
buitenste aardse wezens die het best gekwalificeerd zijn om over zichzelf
te praten, zijn NASA en de Amerikaanse luchtmacht het best in staat om
de waarheid vast te stellen.
De Amerikaanse legatie naar Venus werd gevormd en operationeel gemaakt
met de goedkeuring van de uitvoerende macht van de regering Jimmy Carter, en gesanctioneerd door belangrijke leden van de wetgevende takken.
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Aldus, onbekend aan de wereld, heeft de V.S. waakzaam patrouilleert de
V.S. globale hemelen sinds het midden van de jaren ‘40, makend opleidingsvluchten ‘s nachts in kosmische ruimte sinds het midden van de jaren
‘50 en zal regelmatige ontdekkingsstraten aan nabijgelegen hemelplaneten
in de volgende decennia vestigen.
Maar de de legatieuitwisseling van de V.S. tussen andere planeten in ons
zonnestelsel komt reeds voor en bepaalde van de zonneplaneten dragen
reeds zorgvuldige diplomatieke dialoog met de V.S. reeds voor. Op de 7e
verdieping van de U.S. Diplomatic Training School in Washington, zijn
enkele kantoren met vreemd klinkende namen. Een daarvan is de Inner
Earth delegatie en een verdieping boven deze delegatie zijn kostuums van
kantoren die worden aangeduid als Outer Space delegatie. In de laatste
suites bevinden zich de Venusiers, Marsmannetjes en Plutonische legers.
Alleen gecodeerde badges die aanvaardbaar zijn voor elektronische ogen,
plus een controlepost van de Marine guard, krijgen bezoekers in dit gebouw.
De diplomatieke neefjes en nichtjes van de Aardbewoners en hun vrouwelijke staf lopen ongemerkt door de straten van Washington en haasten zich
door de menigte. De Venusiers zijn het minst opvallend omdat ze identiek
zijn aan de witte rassen van de aarde. Ze beweren een gemeenschappelijke
afkomst te hebben en zeggen dat ons moederras blauw van kleur was. De
Marsmannetjes zijn grote mensen, de mannen zijn meestal rond de 1 meter
80, met doordringende ogen. De Plutonianen hebben een huidskleur die
soms een groenachtige tint heeft met bruine in plaats van witte tinten. Hun
wandeling lijkt soms onzeker of schokkerig te zijn. Elke weergegeven
planeet heeft een delegatie van vijf man. Er is voortdurend overleg tussen
de ruimtevaarders en de V.S. vanwege wederzijdse problemen die van
invloed zijn op alle zonneplaneten. De onderwerpen variëren van defensie
tot gezondheid en onderwijs.
Het verlaten van de kosmische ruimte legaties, laten we kijken voor een
moment op zoek naar de innerlijke aarde uitwisselingen: De Verenigde
Staten heeft een diplomatieke legatie van tien man, onder leiding van
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een gepensioneerde luchtmachtofficier, gevestigd in het land van Atturia
(Nieuw-Atlantis). In ruil daarvoor hebben de Atturianen een delegatie op de
7e verdieping van de Diplomatic Training School in Washington. Maar de
Bodlanders vragen zich af waarom de Verenigde Staten niet om een uitwisseling van consulaire officieren of bonafide waarnemers hebben gevraagd.
De Nieuwe Duitsers van onderaf huisvesten hun vijfkoppige delegatie in
hetzelfde pand als de Bondsrepubliek West-Duitsland. Hun chef wordt
de tweede secretaris van de delegatie voor de Binnenste Aarde genoemd.
Eric Von Schusnick, voormalig hoofd van de binnenaardse delegatie, werd
begin 1978 teruggeroepen voor een gesprek met de auteurs. Deze heldhaftige man heeft meer gedaan om de Duits-Amerikaanse betrekkingen
te verstevigen dan degenen die hem veroordeelden, beweren dat hij lid is
van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De VS heeft sinds 1977 ook een delegatie in Nieuw Berlijn.
Al bijna 20 jaar vinden er burger- en kadetuitwisselingen plaats tussen
de landen van de Binnenste Aarde en de Amerikaanse Cadetten van West
Point (leger), Anapolis (marine) en de Air Force Academy in Denver, die
hieronder via de rondvleugelvliegtuigen op regelmatige basis worden uitgezonden. (Zij zijn strikt samengevoegd om hierover te zwijgen, ten koste
van de krijgsraad.) Bezoekers van onderen die de VS bezoeken moeten
meestal een dikke, gerookte bril dragen om hun ogen te beschermen tegen
de bovenzon. Anders blijven ze onopgemerkt.
Voortdurende bezoeken van onbekende vreemdelingen aan de National
Science Foundation en de NASA zijn geverifieerd en er is een grote kans
dat Amerikaanse wetenschappers al aan Venus werken en dat er ongetwijfeld verschillende wetenschappelijke documenten worden uitgewisseld.
Op 7 tot 12 juni 1975 werden vooraanstaande wetenschappers van Venus,
Mars en Pluto uitgenodigd om lezingen te geven op een symposium voor
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het delen van interplanetaire wetenschappelijke informatie bij de National Science Foundation in Washington, D.C. Earth, een collega van Yale,
Northwestern en Harvard.
Een van de gevarieerde onderwerpen die uitgebreid werden besproken
was de methode die door andere planeten werd gebruikt om veilig het
ondergrondse aardoppervlak van de aarde in te graven voor toekomstige
doorgangen in de binnenstad en intercontinentale doorgangen. Aardse wetenschappers werd verteld hoe een dergelijke tunnel kan worden voltooid
door lasers met een snelheid van een mijl per dag en hoe anti-magnetische
treinen en auto’s nu in dergelijke ondergrondse tunnels in andere planeten
rijden.
Voor miljoenen aardbewoners zouden openbaringen over het spirituele
leven en geloof van de bewoners meer gewaardeerd worden dan die van
hun driedimensionale, eindige bezigheden. De meningen over de toekomstige rol en het doel van de buitenaardse wezens bij het uitstippelen van
de koers van de wereld in de rest van deze eeuw zijn verdeeld onder de
contacten met de Venusianen, en deze bezorgdheid zou moeten worden
uitgedragen door hen die bekend zijn met de Venussische geloofsovertuigingen en die gewone, verbijsterde mensen kunnen informeren over het
onderwerp buitenaardse religie. Degenen van de christelijke werelden die
de buitenaardse vereniging uitdagen worden geagiteerd door het falen van
de Amerikaanse regering om de buitenaardse bezoekers toe te staan hun
geloof te laten spreken. Het werkelijke doel van deze wezens is kritisch
besproken sinds een groep protestantse predikanten in 1977 in een motel in
Orlando, Florida, een ontmoeting met hen had. De christenen baseren hun
hoop op een typisch bijbelvers: “Er is geen andere naam (behalve Jezus
Christus) onder de Hemel, waardoor wij gered zouden kunnen worden. Zij
vragen zich af of deze vermaning alleen voor aardbewoners geldt en niet
voor Venusiers en andere planetaire wezens. Wie weet, tot nu toe? Een
christelijke predikant op de conferentie beschuldigde ook de aarzelende
Venussische prelaten van het bewust negeren van oude bijbelse profetieën
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in het Oude en Nieuwe Testament met betrekking tot de relevantie van
die profetieën voor een hersteld Israël in de jaren tachtig, die volgens de
christenen het middelpunt zullen vormen van alle komende gebeurtenissen in de wereld in de rest van deze eeuw. Het Venusiaanse antwoord op
deze bijbelse profetieën die zich richten op een terugkerende Messias is
niet uitgezonden.
Maar als de hogere aardnaties problemen hadden om andere wereldreligies te interpreteren, dan verhinderde dit niet de voortzetting van de
technologische vooruitgang in de binnenwereld. Zo leerden bijvoorbeeld
de dieharde overblijfselen van het Duitse Derde Rijk, die zich vanaf 1944
in het binnenland van de aarde vestigden, al snel dat hun utopie zonder
bovenmenselijke opofferingen niet haalbaar was. En omdat offers het
eerste ingrediënt waren dat nodig was om een nieuwe natie op te bouwen,
overwon het subliminale verlangen om in vrede te leven de emoties van de
Nieuw-Duitsers, die eerder de recente passies hadden aangewakkerd die
tot de Tweede Wereldoorlog leidden. Terwijl ze zich bezighielden met het
bouwen van een nieuwe soevereine natie, kanaliseerden ze hun formidabele
vindingrijke vindingrijkheid in vredestijd.
Voor deze ontheemde Duitsers was het een kwestie van overleven dat ze
vanaf de eerste dag dat de vliegtuigen werden gevlogen, het ronde vleugelvliegtuig zowel militair als commercieel moesten inzetten. Het eerste
120 voet lange vliegtuig dat in zijn darmen vee, tractoren, treinwagons,
vrachtwagens, bulldozers, machines en passagiers vervoert, waar ze maar
konden worden ingeknepen. Een groot deel van hun oorspronkelijke zware
uitrusting kwam uit de V.S., waar het, zoals reeds opgemerkt, illegaal op
hun ronde vleugelvliegtuigen werd geladen en in het donker naar buiten
werd gevlogen. Een dergelijke reis laadde in 1946 vier nieuwe rupsbandwegmachines bij New Orleans.
In 1978 exploiteerde een Duitse maatschappij voor rondvleugelvliegtuigen,
“Airtruk Limited” genaamd, twee vaartuigen van 120 voet die vracht ver503

voeren, en een derde 90 voet vaartuig met 42 zitplaatsen werd uitsluitend
gebruikt voor driewekelijkse passagiersdiensten. Op de passagiersvlucht
wordt ook post en consumptie-expres tussen West-Duitsland en het binnenland vervoerd.
Nieuw Duitsland importeert 1.000 West-Duitse ketelwagens met geraffineerde olie per jaar via de rondvleugelvliegtuigen en verwacht binnen tien
jaar 10.000 ladingen geraffineerde olie te kunnen vervoeren. (Natuurlijk
gebruiken de Odlander Atlantiërs en de oude Vikingen het magneetvliegtuig
al eeuwenlang voor allerlei toepassingen).
Drie vliegtuigen vormen het totale commerciële materieel, aangezien deze
vliegtuigen uit de militaire inventaris van Nieuw Duitsland zijn verwijderd
wegens veroudering.

In de bovenwereld vloog de jonge, onbetwiste Amerikaanse adelaar sinds
1945 met haar nieuwe rondevleugelvloot over de verre streken van de
wereld. De eerste modellen waren drastisch verbeterd in prestaties, zodat
er weinig gelijkenis bleef bestaan met de eerste Caldwell-vliegtuigen van
de pre-forties. Maar toen de hoge adelaar over de slagvelden van Korea of
de jungles van Vietnam voer of de daken van Moskou, Havana of Hanoi
afroomde, had ze haar klauwen nooit laten zien. Maar ze waren er wel, en
zijn er nog steeds. De laser- en microgolfwapens waren bewezen, waaruit
een vertrouwen van onoverwinnelijkheid ontstond dat tot uitdrukking kwam
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in het vertrouwen van de hoogste militaire leiders van de natie en de bemanningen die dag en nacht met de nieuwe vliegtuigen op de wind rijden.
Vanwege de militaire prioriteiten en ook omdat het vliegtuig met de ronde
vleugel niet nodig was voor commerciële doeleinden, vonden de VS het
niet nodig om de overgang naar commercieel en passagiersgebruik te plannen tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. De militairen
hadden toen het gevoel dat alle laatste ultra-ontwikkelingen in hun versie
van het rondvleugelvliegtuig waren opgenomen. Vervolgens hebben ze op
typisch Amerikaanse wijze doortastend gehandeld.
De eerste lijnvluchtprioriteit zal opnieuw het leger zijn. In 1980-81 wordt
een geregelde militaire dienst voor passagiersvervoer tussen Brits-Columbia, Canada - Ottawa, Canada - en Washington, D.C., U.S.A. Washington
zal ook een vliegverbinding met Londen, Engeland, in gebruik worden
genomen. Depots in Ottawa, Washington en Londen zijn of worden bijna
voltooid. De reistijd van de start in Washington naar de landing in Ottawa
zal niet langer zijn dan 13 minuten. De Washington-Londen route van
3.674 mijl, zal een ontspannen 45 minuten zijn. Deze routes zijn al getest.
De overgang van militaire naar commerciële eisen begon halverwege de
jaren ‘60 toen een team van voornamelijk ervaren ingenieurs zich terugtrok
of uit het lucht- en ruimtevaartcomplex van B.C. terugtrok om voorstellen
voor de overgang te formuleren.
Op aanbeveling van het overgangscomité werden vertegenwoordigers van
de Amerikaans/Canadese lucht- en ruimtevaartindustrie in 1974 geadviseerd over de capaciteiten van de rondvleugelvliegtuigen. De eerste groep
werd uitgenodigd in de moederfabriek waar ze een rondleiding door de
fabriek kregen en later getuige waren van demonstraties en verrassende
prestaties van het verbazingwekkende nieuwe vliegtuig, waaronder een
driedekker die in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ontwikkeld.
Vervolgens kreeg de groep inzicht in de bouw van de vliegtuigen vanaf
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de tekentafels tot en met het testen van de afgewerkte machines. Duizend
vragen werden beantwoord.
Het jaar daarop werd een tweede topgroep van Boeing en Fairchild naar
het oorspronkelijke complex gehaald voor een echte on-the-job training.
Andere uit de industrie volgden later. Alleen het ontwerp en de basisprincipes van de aerodynamica werden deze belangrijke industriëlen aangeleerd. Informatie over de elektromagnetische motor werd achtergehouden
omdat het de bedoeling is dat het commerciële vaartuig in het komende
decennium alleen de zeer succesvolle straalmotoren zal gebruiken die in
de eerste militaire versies zijn geperfectioneerd. De vliegtuigfabrikanten
zullen het grootste deel van het militaire navigatiesysteem (ontworpen
voor anti-magnetische motoren in de ruimte) worden geweigerd en zullen
in plaats daarvan hun eigen systemen in het commerciële vaartuig bouwen
met hulp van de eerste Noord-Amerikaanse faciliteiten.
In september 1977 werden vooraanstaande vertegenwoordigers van grote
Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen naar Washington geroepen om op
de hoogte te worden gesteld van de onverwachte revolutie in het luchtvervoer. Dertig woordvoerders werden uitgenodigd en ontmoetten elkaar in
het geheim op het presidentiële jacht dat voor anker lag op de Potomac. Ze
kregen foto’s en films te zien en luisterden naar discussies over het meest
geavanceerde vliegtuig ter wereld. Executives van de luchtvaartindustrie
kregen toen te horen dat het vliegtuig met ronde vleugels voor het einde
van 1990 beperkt in gebruik kon zijn op binnenlandse vluchten boven
Noord-Amerika en dat een volledige omschakeling tegen het jaar 2000
mogelijk zou moeten zijn.
In de nabije, voorzienbare toekomst zullen de vliegtuigen met vaste vleugels
die op passagierslijnen in gebruik zijn, verouderd zijn. De voordelen van
de commerciële vliegtuigen met ronde vleugels, zelfs met straalmotoren,
zullen duidelijk zichtbaar zijn voor de reizigers: (1) Een korte start- en
landingsbaan. (2) Ze zullen meer dan vijf keer zo snel vliegen als het
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geluid. (3) Er worden geen geluidsgolven gecreëerd. (4) Meer mensen,
meer bagage en een omvangrijkere loonlast zullen worden vervoerd in
vliegtuigen met een diameter van misschien wel 200 voet.
Uiteindelijk, wanneer het commerciële onderzoek is voltooid en de antimagnetische motoren mogen worden geïnstalleerd om de jets te vervangen,
zal geen enkele plaats op aarde meer dan een uur of twee uur verwijderd
zijn. Voor een typische eendaagse reisjet set excursie, kan men opstijgen uit
Tampa, Florida na het ontbijt en stap naar beneden in Singapore of Sydney
voor de lunch, terug naar huis voor het diner door middel van Honolulu en
Los Angeles. De ouderwetse kan er de voorkeur aan geven om dezelfde
luchtreis te maken met een overnachting te stoppen. Maar, ongeacht, de
serieuze zakenman of -vrouw zal de serieuze zakenman of -vrouw zijn
slechts een uur tussen New York en San Francisco. Men gaat ervan uit
dat de start en de landing in het centrum van de stad haalbaar zullen zijn.
Nostradamus had gelijk toen hij in 1566 voorspeld had dat hij zou opstijgen
en landen: “Na een grote menselijke uitputting is er een grotere klaar voor.
De grote motor vernieuwt de eeuwen.”
Wanneer het ruimteplatform van de NASA eind 1990 klaar en functioneel
is en 240 mijl boven de aardse hindernissen van wolken, zwaartekracht en
luchtwrijving begint te draaien, zal het aardmensen een oog en een eerste
stevige voet in de lucht geven in de openbaringen en activiteiten van ons
eigen zonnestelsel.
Verticale starts en landingen vanaf dit uitkijkpunt van het ruimteplatform
zullen de magnetische vaartuigen van de VS en haar bondgenoten in staat
stellen om voor de volgende eeuw interplanetaire voertuigen van de handel
te worden.
De nieuwe ronde vleugels hebben het ruimtevaartprogramma niet overbodig
gemaakt. De bemande ruimteplatforms die door de NASA zullen worden
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gevlogen, zullen betekenen dat alle Amerikaanse ruimtesondes, of ze nu
bemand zijn of met dronesatellieten, zullen worden gelanceerd zonder de
problemen van luchtwrijving en zwaartekracht, die in het verleden moesten
worden overwonnen door het gebruik van boosterraketten.
In 1977 passeerden twee zogenaamde ongeïdentificeerde vliegende objecten elkaar in de duisternis van de ruimte. Een daarvan was op weg van
de aarde naar de holle planeet Venus, waar op beide oppervlakken bijna
vier miljard mensen wonen. Het andere zogenaamde ongeïdentificeerde
vliegende voorwerp had Venus verlaten en was aan de aarde gebonden.
Toen de twee bijna identieke vaartuigen binnen 100.000 mijl van elkaar
voorbijkwamen, gingen herkenningssignalen naar elkaar uit. Van het schip,
Venus gebonden, ging het signaal naar buiten: “U.S. Air Force training
craft - Venus Bound.”
En van het vaartuig dat op weg was naar de aarde, antwoordde een bericht:
“Vrede! Signaal ontvangen - New Germany Air Force training craft out of
Venus - op weg naar de thuisbasis, de Aarde.
De ruimteschepen van de planeet aarde hadden geschiedenis geschreven.
De bemanningen van elk waarvan de vaders uit twee voormalige aardse
landen afkomstig waren, hadden elkaar op 20 miljoen kilometer afstand in
de ruimte gepasseerd met vreedzame en vriendelijke groeten. De kapitein
van het Amerikaanse schip dacht: “Hoe goed was het om te weten dat in
deze eenzame, spoorloze leegte een ander aardend schip van Home Sweet
Home voorbij was gekomen en hallo had gebeld”.
In de middeleeuwen werd de aarde beschouwd als het centrum van het
universum. Toen de 100-inch telescoop van Dr. E. Hubble voor het eerst
werd gebruikt in 1925, kende de observatie van de hemel door de mens
geen grenzen, aangezien hij misschien wel miljarden sterrenstelsels naast
de onze bespioneerde.
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Nu, slechts een halve eeuw later, als aardwezens naar de hemel kijken,
kunnen ze er zeker van zijn dat de eerste Aardmannen op sterrenhemelse
nachten over drie en misschien wel twaalf nieuwe werelden hebben gelopen
die een eeuw voor de dichters alleen nog maar over droomden.
Niet veel eenvoudige aardmensen waren zich daarvan bewust, maar in
weinig meer dan een generatie had de mensheid - met hulp - de nabijheid
van de ruimte veroverd - althans binnen hun eigen zonnestelsel.
Opmerkingen over bronnen
Er is geen intensieve evaluatie gedaan van het gebruik van de antimagnetische motorische mogelijkheden die militaire en civiele onderzoeksgroepen
al decennia lang uitvoeren. De onderzoeker woonde een bijeenkomst bij
in Washington waar leden van de vliegtuigindustrie door de specialisten
van de Amerikaanse en Canadese luchtmacht werden geïnformeerd over
de overgang van vaste naar rondvleugelvliegreizen. De Russische versus
Amerikaanse (of vrije wereld) problemen in de hogere atmosfeer werden
na lang nadenken onder de aandacht gebracht om de lezer te laten zien dat
de tegenstelling tussen de Sovjet versus de vrije wereld al tot in de ruimte
is doorgedrongen. Een privé-onderzoek van de onderzoeker bracht het bestaan van planetaire delegaties in Washington aan het licht. De verwijzing
naar de vlucht van een Amerikaans/Canadees/Britse vlucht naar Venus in
1952 werd verkregen uit het feitelijke vluchtlogboek van de vlucht en werd
in zijn geheel gelezen met toestemming van een naamloze regeringscommissie. Dat verhaal zal als een apart verhaal op een ander moment worden
geschreven, vooral omdat de helft van de inhoud het leven op Venus beschrijft. Voor dit hoofdstuk werden twee rondvleugelpiloten geïnterviewd
en het hoofd of de commandant van het Interplanetaire Politie Netwerk
(een Venusiër werd ook geïnterviewd, de Engelse fonetische weergave van
de naam van de Commandant was Karkov.
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8-26 Een logische conclusie, gesprek met Haarnmaan
“De Verenigde Staten is eigenlijk en potentieel de machtigste staat ter wereld. Ze heeft de wereld veel te geven, geloof ik, en ze heeft haar handen
vooral toevertrouwd aan het vormgeven van de toekomst”. - John Buchan,
1940
De vaste koers die de Verenigde Staten en haar Anglo-bondgenoten in de
laatste helft van de 20e eeuw zouden volgen, was bepaald door premier
Churchill en president Truman in het midden van de jaren veertig. De
daaropvolgende Amerikaanse presidenten en premiers van Groot-Brittannië
en Canada, met geheime instemming van hun regeringen, gingen door met
het ontwikkelen van het anti-zwaartekrachtprincipe tot een verscheidenheid aan militaire logistiek (en industriële civiele toepassingen die nog
niet bekend waren).
Het militaire apparaat rond het ronde vleugelvliegtuig had zich na de oorlog
in bredere civiele facetten ontwikkeld. Tegen 1950 was die burgerdienstconglomeraat uitgebreid tot verschillende overheidsdepartementen, terwijl de
losgekoppelde wetenschappelijke projecten werden gepropt in de eyer die
de National Science Foundation uitbreidde. De algemene besluitvorming
was omslachtig.
Om overtuigende redenen bleef president Eisenhower het geheime ronde
vleugelkonglomeraat beschouwen als de eerste reactie van de natie tegen
de Sovjetmacht als het uitbreken van een oorlog. Dus, met de typische
militaire planning, Eisenhower besloten om de ronde vleugeldiversiteit te
consolideren onder een overheidstoezicht. Samengebracht was een groep
mannen, die niet verantwoordelijk was voor het openen van fora, die de uiteindelijke controle zou uitoefenen over alle functies van de ronde vleugels.
Met de zegeningen van belangrijke congresleden en senatoren koos president Eisenhower twaalf verantwoordelijke regeringsleiders die alleen
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aan hem verantwoording schuldig waren. Het jaar was 1954. Het nieuwe
presidentiële comité werd “54-12” genoemd.
President Eisenhower heeft het comité openlijk met redenen omkleed:
“Diplomatiek kunnen we de verspreiding van het Sovjet-communisme
niet stoppen. Maar als de koude oorlog heet wordt, moeten we ons voorbereiden om te winnen.”
Vanaf 1954 zullen alle eindbeslissingen met betrekking tot de productie
van ronde vleugels, onderzoek of veiligheid (zowel militair als civiel) dus
voortaan door deze selecte groep adviseurs worden genomen. Later zou het
publiek ten onrechte de Amerikaanse luchtmacht en C.I.A. als de opslagplaatsen van de zogenaamde verborgen UFO-bewijzen gaan beschouwen.
Het comité 54-12 bleef de ontwikkeling van de Amerikaanse ronde vleugels
sinds Eisenhower volgen door middel van opeenvolgende presidenten en
ontwikkelde de strategie die bedoeld was om de luchtoverheersing van
het land tot in de jaren ‘70, in de jaren ‘80 en - indien mogelijk - ook na
het jaar ‘80 waakzaam te houden. Hun waakzaamheid was zo groot dat
geheim civiel onderzoek voor gerelateerde anti-zwaartekracht toepassingen
ook door hen zou worden toegestaan met de opdracht om extra vredestijd
toepassingen voor gebruik te escaleren voordat deze eeuw eindigt. De
Canadezen zouden hun inspanningen op dit gebied onderbrengen in de
National Research Council, Ottawa, en hun ronde wetenschappelijke ontwikkeling integreren met Washington en Londen.
In 1979 zouden deze internationale bureaus, die eendrachtig samenwerkten,
nauwere samenwerkingsverbanden met elkaar smeden dan ooit tevoren,
sinds de verspreiding van de taal en het gewoonterecht van de Engelsen
over de hele wereld.
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Verschillende modellen van de rondvleugelvliegtuigen, zoals beschreven
in dit boek, domineerden tot in de jaren zestig het mondiale luchtruim.
Daarna werden de eerste vliegtuigen geleidelijk aan uitgefaseerd. Al deze
vliegtuigen zijn nu verouderd met representatieve types die bestemd zijn
om in de toekomst in museale tentoonstellingen te worden tentoongesteld.
De oorspronkelijke formaties werden vervangen door geheel nieuwe
modellen met geavanceerde elektronische apparatuur en wapens, die hun
prestaties en militaire effectiviteit ongelooflijk veranderden. Vanwege de
noodzaak waren de eerste ronde vleugelsquadrons in principe aardse vliegtuigen. Maar de nieuwste vloten zijn allemaal interstellair en intergalactisch,
in staat om zich in de verre uithoeken van het luchtruim te begeven op een
compleet life supportsysteem dat de bemanning vele weken in leven kan
houden. De machines zijn ook zeewaardig en waterbestendig, zodat ze in
de zeediepten kunnen duiken om detectie of tactische bewaking van een
vijandelijke kustlijn vanaf de bodem van de oceaan te voorkomen.
De derde generatie Anglo/Canadese/Amerikanen bedienen de nieuwste
vaartuigen, met de oorspronkelijke neofieten van het nieuwe vliegtijdperk,
nu gepensioneerde grootvaders die dagdromen over de glorie van gisteren.
Een van die grootvaders is de 80 jaar oude Jonathon Caldwell. In 1978
woonde hij ergens in het Baha-gebied van Mexico, opgesloten in een
landgoed dat wordt bewaakt als een feodaal kasteel door patrouilles en
een dozijn aanvalshonden. Caldwell’s vrouw, Olive, is genadig met hem
meegegaan naar de overkant van de poort van de pensioenjaren, en de
oude ziekte die ooit dreigde haar leven af te snijden is niet teruggekeerd,
zo volledig was de ziekte gezuiverd door de kracht van Christus door de
genezende agent, Vader John.
De laatste foto’s van de oudere Jonathon en Olive Caldwell zijn genomen
in 1959 en maken deel uit van de historische collectie die in de ondergrondse graven van de luchtmacht in Kensington, Maryland, in bewaring
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is gegeven. In die foto’s werden ook de families van hun zoon en dochter,
die gelukkige kinderen lieten zien, in verschillende houdingen gevangengenomen. Waar de Caldwell-zoon vandaag de dag woont, wat is zijn
roeping, of welke namen hij heeft gekozen om te dragen, is onbekend. De
dochter, wiens getrouwde naam ook onbekend is, zou in Californië wonen.
De kleinkinderen van de oudere Caldwells zouden nu in de twintig zijn en
misschien getrouwd zijn.
Een poging door Russisch betaalde agenten om Jonathon Caldwell te ontvoeren werd eind jaren ‘60 ondernomen. Drie van de ontvoeringsmacht
werden gedood door bewakers en de rest werd berecht en gevangengezet.
Na dat verontrustende vervolg op een succesvolle carrière en daaropvolgende pogingen om hem te vermoorden, werden Caldwell’s naam en
woonplaats opnieuw veranderd.
Caldwell ging in 1967 met pensioen als luitenant-generaal, maar werd drie
keer teruggeroepen. Voordat hij het kantoor van de opperbevelhebber van
het lucht- en ruimtevaartcentrum opgaf, werd hem grote eer betuigd. Hij
werd naar Engeland gevlogen waar hij door Koning George VI tot ridder
werd geslagen en ook het Victoria Cross kreeg. Een bewonderende generaal
Charles DeGaulle van Frankrijk overhandigde hem het Franse Erelegioen.
(Frankrijk was onder Duitse onderwerping toen de grote alliantie van ronde
vleugels werd gevormd en was dus niet opgenomen in het geheim, hoewel
DeGaulle later in de geallieerde raden zat en de geheimen van de ronde
vleugels, die hij onder ede nooit onthulde, werd geopenbaard. Na de oorlog
was de geallieerde inlichtingendienst op zijn hoede voor communistische
infiltraties in de Franse regering en het leger.) Canada schonk Caldwell
ook het Victoriakruis en vanuit zijn vaderland werd door generaal Dwight
D. Eisenhower een unieke congresmedaille geslagen en aan de levende
held uitgereikt.
Hoewel Sir Jonathon E. Caldwell met tegenzin de mantel neerlegde van
zijn pionier in de wereld van de ronde vleugels, liet hij zijn liefde voor de
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nieuwe dimensies in de ruimtevaart nooit vallen. Maar vanuit vliegtuigen
schakelde hij zijn drive over op mensen. Jarenlang heeft hij druk uitgeoefend op het Congres via het Luchtvaartcomité en de Eecutive Branch om
een duidelijk Round Wing Plane Corps te erkennen en uit te breiden dat
verantwoording verschuldigd is aan zijn eigen Commanding Officer. Zo’n
nieuwe militaire dienst zou Generaal Caldwell’s laatst geprobeerde programma worden en een geïnformeerde woordvoerder van de Amerikaanse
luchtmacht gelooft dat Caldwell zal leven om deze instelling werkelijkheid
te zien worden. Alleen al om veiligheidsredenen zou een aparte Round
Wing Service voordelig zijn voor de V.S. en haar bondgenoten.
Maar als Caldwell gedwongen werd om zijn identiteit te verbergen en zijn
leven onprezen en onbemind door zijn landgenoten te leven, waren dat vele
anderen ook. Sir Charles Wilkerson, die een groot deel van het naoorlogse
onderzoek leidde, loopt ook rond in eenzame opsluiting en iedereen die
hem ontmoet wordt vooraf gescreend door inlichtingenagenten. Hij moet
te allen tijde een wapen dragen en het gezelschap van een aanvalshond
behouden, en wanneer hij thuis is, is zijn woning dubbel beschermd.
En zie hier hoe een Wikipedea nu over Jonathan Edward Caldwell schrijft:
Jonathan Edward Caldwell
Jonathan Edward Caldwell (geboren op 24 maart 1883, datum van overlijden onbekend) was een autodidactisch luchtvaartingenieur die een reeks
bizarre vliegtuigen ontwierp en overheidsbedrijven oprichtte om hun bouw
te financieren. Geen van deze was ooit succesvol, en na zijn laatste bekende
poging in de latere jaren 1930 verdween hij, blijkbaar om de beschuldigingen van effectenfraude te vermijden. Zijn naam werd later verbonden met
mythische Duitse vliegende schotels en hij blijft tot op de dag van vandaag
een vaste waarde in het UFO-genre.
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Van Caldwell’s vroege leven is weinig bekend, en wat is gedocumenteerd
is gereconstrueerd uit college records. Hij lijkt geboren te zijn in Hensall,
Ontario, Canada, de vijfde zoon (en een van de twaalf kinderen) van William
Thomas Caldwell (1848-1930) en Sarah Alice Chamberlain (1852-1933).
Hij emigreerde in 1910 naar de Verenigde Staten en ging van 1912 tot 1913
naar het Oregon State College, waar hij zijn opleiding in de machinebouw
volgde. In de jaren 1920, volgens verklaringen die hij later in zijn leven
deed, raakte hij geïnteresseerd in de luchtvaart en begon hij de fundamenten
van de aërodynamica te bestuderen.
Toen wetenschappelijke geesten uit de Ronde Vleugel oorlogsonthouding
werden verzameld, waren mannen zoals Sir Charles Hadden van Engeland
blij om terug te keren in de burgerstraat. Bemiddelend op hoge plaatsen
werd Sir Charles in 1945 met een rondvleugeltoestel naar Engeland teruggevlogen en met een parachute bij zijn geboortestad gedropt. Veilig
geland, bundelde hij zijn parachute en hing hij een ritje naar de stad - en
weer naar huis.
In dat jaar werden de Engelsman Hadden en de Canadees Stewart S.
McLane van Ottawa naar Buckingham Palace geroepen, waar ze door de
Britse koning tot ridder werden geroepen en het Victoriakruis (slechts 26
VC’s werden toegekend door de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog)
tijdens een speciale dienst. Terwijl de Palace Band speelde, inspecteerden
de drie onbezongen helden van de wetenschap de bandleden en de Garde.
Bij hun vertrek schudden ze elkaar de hand en nemen afscheid. Ze kregen
de opdracht om nooit meer over hun ervaringen te praten en, mochten ze
elkaar per ongeluk weer ontmoeten, dan zouden ze hun jaren samen doorgebracht en voorbijgaan zonder te spreken, uit hun geheugen wissen. Sir
Charles Hadden hervatte het onderwijs in de natuurkunde in Oxford, maar is
sindsdien met pensioen gegaan. Stewart McLane keerde terug naar Ottawa.
Zodat vandaag de dag een groep oudere, stille mannen door de straten van
honderd steden loopt of in de raden van de industrie of de beroepsgroepen
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zit, ervaart hun ware oorlogstijd een leegte voor iedereen die er iets over
zou kunnen vragen.
Het “tijdperk van de ruimte” is een nieuwe orde. Ons huis is niet langer een
kleine wereldbol die bewoond wordt door enkele etnische homo sapiens. In
de nieuwe openbaring is de wereld hol. In dit interieur is de andere en misschien wel de oudste van de twee werelden. In deze binnenwereld hebben
de Nieuwe Duitsers een armada van ronde vleugelvliegtuigen gewaagd en
gebouwd als verdedigingsmacht die eenzijdig of in geval van een aanval samen met andere landen in de Binnenwereld kan worden gebruikt. De auteur
heeft geleerd dat de Nieuwe Duitsers hun troepen niet hebben ontwikkeld
voor wraakzuchtige doeleinden om te worden gebruikt in de Bovenwereld,
vooral omdat zij buren zijn van de twee oudste naties op aarde wiens doel
het is om oorlog te voorkomen en de wereldwijde ambities van de oorlog
te onschadelijk maken. Maar vertrouwelijke bronnen onthullen ook dat de
Zuid-Amerikaanse Duitse ballingen ook het rondvleugelvliegtuig hebben
en ook een nucleaire aanvalscapaciteit hebben.
Een andere beschaving bestaat ook onder de zeeën van deze planeet,
waarvan bepaalde wetenschappelijke sectoren zich bewust zijn, zelfs als
ze het ontkennen. En, aan de oceaanbewoners toegevoegd, zijn er nog
miljarden meer wezens in de mantel van de aarde die blijkbaar nog nooit
uit hun afgelegen huizen zijn opgedoken om de politie te waarschuwen of
contact op te nemen met de wayfarers daarboven.
Op het aardoppervlak zijn meer dan tien landen in staat om een kernoorlog
te voeren, met de twee reuzen die in staat zijn om een holocaust te lanceren
die de buitenste hemel honderd lichtjaren verderop de oerknal zou laten
registreren.
En boven in de lucht van de aarde zijn er nog steeds de onopgeloste
buitenaardse ruimtevaartverschijnselen van vreemde objecten die naar
believen komen en gaan. Niet te vergeten, om niet te vergeten, is het dicht
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bij de baan van de aarde te blijven, die enorme, houthakkende, bewoonde
planeet, Nagirth, die tweeënhalf keer zo groot is als de aarde, waarvan de
uiteindelijke bestemming een botsing met de zon kan zijn.
En wie weet welke onvriendelijke werelden buiten ons eigen zonnestelsel
de radiosignalen van de aarde hebben opgevangen en zich onder die buitenaardse wezens bevinden die kijken of op het punt staan aan te komen
- zelfs morgen?
De ontnuchterende vraag moet dus worden gesteld. Staan de bewoners van
deze planeet aan de vooravond van een verandering in onze wereldorde,
die door verre planetaire krachten op het punt om dictatoriale regels op
te leggen aan de mensheid om te voorkomen dat een van onze nucleaire
clubs een totale oorlog begint in een verpletterende finale van de Aarde?
De voortdurende oorlogsvoering van deze planeet kan slechts de zichtbare
fase zijn van een vergaande afstemming van onzichtbare tegengestelde
krachten, of ze nu als driedimensionale of spirituele krachten bestaan. Deze
tegengestelde krachten, hoe de lezer ze ook wil noemen, kunnen al klaar
staan om de mensheid te gebruiken in een confrontatie die de toekomst van
de wereld zal bepalen. Voor de lezers van de dagelijkse pers kan de aardse
of politieke aard, die door deze krachten wordt geïllustreerd, eenvoudigweg het communisme versus de democratie zijn, en voor de filosofen kan
het goed versus kwaad zijn, en voor de religieuzen, de satan tegen God.
Maar om het raadsel op te lossen, moet elke attente persoon zich afvragen:
Is er ergens op een hoger bestaansniveau een verborgen machtsstrijd van
zo’n omvang dat we het doel ervan niet kunnen begrijpen? En staan deze
krachten nu in de rij voor een klimatologische strijd waar de mensheid
slechts een pion zal zijn, en de aarde de prijs - of de aarde de pion en de
mensheid de prijs? Of is deze planeet gewoon een vierkant in een gigantisch
schaakbord van verraderlijke interstellaire rivaliteit?
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Misschien is te bepalen zal niet alleen de uitkomst van deze kleine planeet,
maar zijn hele zonnestelsel en mogelijk het universum.
De tijd gaat verder. Het wacht op geen mens - of natie. En elke keer is de
tijd gevangene. Er zijn tal van vragen over de toekomst van de mensheid
in de nieuwe tijd die de auteurs niet konden verzoenen. Het werd dus al
snel duidelijk, gezien de leemten in onze verzamelde gegevens, dat het
onvolledige verhaal verteld moet worden, zelfs als het meer provocerend
dan wetenschappelijk is.
Met de publicatie van dit boek “Het nieuwe Duitsland en de holle aarde of
Genesis voor de Nieuwe Tijd door John B Leith.” en het onderwerp van het
boek, dat openstaat voor critici en geleerden, zullen vele nieuwe pogingen
worden ondernomen om de betekenis van de pagina’s ervan te leren en
te begrijpen. In de eerste plaats moet de natie - nee, de wereld - collectief
haar meest urgente problemen oplossen en samen de toekomst tegemoet
gaan. De Engelssprekende mensen en al hun oorlogsgeallieerden hebben
de kloof gedicht van de oorlogsgeallieerden naar hun vijanden, en al deze
naties begrijpen nu gezamenlijk het nieuwe zonne-concept van vertrouwen
en samenwerking.
Goed gescheiden van de politiek is het dan aan de astronomen van de wereld om zich bijvoorbeeld te buigen over het probleem hoe ze de mensen
van de wereld kunnen vertellen dat we niet alleen zijn, dat ons hele zonnestelsel zelf bezet kan worden door wezens die veel gelijkenis vertonen
met de Aardbewoners die denken dat ze in zo’n geïsoleerde grootsheid op
deze planeet wonen.
Al snel zal het de verantwoordelijkheid zijn van alle federale regeringen van
de wereld (die verbijsterd zijn over hoe te om van buitenaardse bezoeken
te vertellen), om hun vertrouwen in het publiek te herwinnen en aan hen
de aankomst op aarde van wezens van verre melkwegen en intelligences
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te verklaren verwant aan zelfs het overtreffen van van ons. Deze regeringen moeten ook de nieuwe stellaire kaarten vrijgeven, evenals volledige
informatie over de onderaardse en innerlijke aarde.
In de nabije toekomst is het aan de Dragers, de Drakes, de Columbus die
terugkomen van nieuwe werelden om de Aardbewoners te vertellen over de
wonderlijke dingen die ze in de ruimte hebben ontdekt. En wanneer dit alles
is volbracht en het begin van een Utopia is bereikt, is het misschien aan de
filosofen om aan te bevelen wat er op Aarde gedaan moet worden met die
oude ondeugd of deugd die vrije tijd heet. Maar om voor alle mensen alles
te zijn, moeten de wetenschappers van de naties grenzen overschrijden en
hun doelen verenigen in het belang van een nieuwe wereld vrij van oorlog
met voordeel voor iedereen.
Het is echter mogelijk dat de grootste uitdaging, die de auteurs niet konden
onderzoeken, eenvoudigweg dit was: Hoe zullen de niet-geloofsovertuigingen van de wereld reageren op het nieuwe beeld van de mens, dat hij
niet alleen is? Zullen ze blijven geloven dat de God van het universum
uiteindelijk de controle heeft over het lot van de mens door de mens? En
wanneer de vleesgeworden Christus terugkeert, zoals Hij beloofde, hoe
denken de trouwe christenen dan dat Hij Zijn hoopvolle gelovigen zal redden, of Zijn veelgebeden Gouden Eeuw van harmonie zal vestigen, wanneer
de gerechtigheid de aarde zal bedekken zoals het water de zeeën bedekt?
Het centrale thema van dit boek (Het nieuwe Duitsland en de holle aarde
of Genesis voor de Nieuwe Tijd door John B Leith.) is de komst van de
vrije energie, het ruimtevaartuig en de daaropvolgende ontwikkeling ervan
door bepaalde landen in de wereld van de 20e eeuw.
Dankzij het anti-zwaartekrachtprincipe van dat magnetisch aangedreven
vaartuig, ligt er een betere wereld voor ons in het verschiet die de meest
gedurfde technische hoogstandjes belichaamt die je je maar kunt bedenken.
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En ook daar ligt de brede weg voor een militaire of vreedzame invasie in
de ruimte.
Maar nu de mens naar de sterren begint te reiken, waar kunnen we ons
dan afvragen waar is die wijze en welwillende menselijke leider of kosmische Messias die de wederzijdse angst uit de harten van de mensen zal
verdrijven? Zal deze Koning der Koningen op tijd arriveren om ons naar
vrede op aarde te leiden voordat deze planeet weer in de as wordt gelegd?
8-27 Sociaal, politiek, economisch en religieus leven in de
binnenste wereld
De gesproken en geschreven taal van de Binnenwereld Atturians in hun
hoofdstad Shambala, van waaruit professor Haammaan via een IJslands
paspoort naar de VS emigreerde, is het oorspronkelijke Sanscriet. Hun vlag
is oranje met zwarte letters onder een wapenschild, waaronder de legende
“Peace with Honor” staat, die een einde maakt aan een oorlog zonder zich
over te geven.
Hun Sanscrit-alfabet bevat 38 letters, waarvan vele in dubbele vorm, zoals
AA, CC, 00, enz. Deze dubbele letters worden alleen gebruikt in echte
zelfstandige naamwoorden zoals personen, steden, Aarpo, Baacco, Winnaabbaago, Saapraanoo, Jaapanno, Cannaggo. In woordconstructie worden
vaak ook twee woorden samengevoegd en als één woord uitgesproken. Bij
interpunctie wordt één vraagteken ondersteboven geplaatst voor een ondervragingszin en een normaal, rechtopstaand vraagteken volgt dan de zin.
Het land van meer dan 300 miljoen mensen wordt bediend door kleurentelevisie. Kranten zijn kleiner dan de onze en bevatten weinig reclame
vanwege het tekort aan pulphout.
De thuisstad van professor Haammaan is de hoofdstad van Atturias, Shamballa, gelegen op het continent Agharta, met enkele miljoenen inwoners.
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De stad (net als de natie) wordt bediend door het luchtvervoer met andere
grootstedelijke centra (d.w.z. magnetisch aangedreven vaartuigen die in
hun bezit zijn sinds hun voorvaderen van Venus kwamen). Het vervoer
over de weg gaat via spoorwegen die op luchtkussens rijden in plaats
van op rails. (De Japanners zijn momenteel met deze methode aan het
experimenteren.) Het meeste grondverkeer vindt plaats met vierwielers
en bussen, die beide hoofdzakelijk elektrische energie als motivatiebron
gebruiken. De elektrische stopcontacten bevinden zich op afstanden van
25 mijl langs de weg, vanwaar gratis een nieuwe lading van drie minuten
wordt getrokken, die een rijbereik van 100 mijl kan bieden. De radiogolven die van de remitting source naar elk energiedepot worden gestuurd,
leveren de elektrische energie, waarbij de remitting sources zonne-, hydroelektrische en kernfusie zijn. Er wordt ook gebruik gemaakt van gratis
energie, magnetische voertuigen.
Professor Haammaan werd gevraagd om kort hun immigratiesysteem te
beschrijven, gevolgd door hun monetair beleid. Wat immigratie betreft,
legde hij uit dat er geen visa tussen landen in de Binnenwereld bestaan
en dat internationale reizen onbeperkt zijn, hoewel elk land zeer isolationistisch is in zijn visie en niet afhankelijk is van een politiek orgaan van
de Verenigde Naties zoals dat bovengronds wordt uitgeoefend. Wanneer
een buitenlandse reiziger een ander land bezoekt, tekent hij/zij gewoon
een kaartje bij binnenkomst en zegt hij/zij ermee in te stemmen dat hij/zij
zich aan de wetten van het land dat hij/zij bezoekt zal houden. Aangezien
alle munten en papiergeld volgens de internationale monetaire normen
met goud kunnen worden ingewisseld, kunnen reizigers hun eigen geld
inwisselen voor het geld van het gastland. Voortbordurend op geld voegde
Haammaan eraan toe:
“Zoals je hierboven zegt: ‘Liefde voor geld is de wortel van alle kwaad’.
Daarom staan wij het oppotten van geld niet toe. Het moet worden uitgegeven voor onmiddellijke behoeften. Om hamsteren te voorkomen, wordt
ons papiergeld jaarlijks teruggeroepen en worden er nieuwe genummerde
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vervolgverhalen uitgegeven. Het hamsteren brengt de hebzuchtige persoon
30 jaar in de gevangenis, maar het spaargeld wordt niet met de mantel
der liefde in een bank bewaard. We gebruiken ook munten om te ruilen,
waarvan de inhoud van goud of zilver 70 procent is en die van de legering
30 procent.
“De reden voor de harde anti-schatwetgeving is dat als er geld in omloop
wordt gehouden (wat onze banken doen met spaargeld van mensen tegen
een lage rente), kapitaalprojecten in de particuliere, bedrijfs- en overheidssector volledige werkgelegenheid bieden. Een van de problemen hierboven
is dat zoveel van de rijkdom die door de jaren of eeuwen heen door bepaalde
groepen is opgebouwd, uit de circulatie wordt gehouden en verborgen
wordt gehouden in particuliere banken of kluizen. In dergelijke gevallen
is dat ingehouden geld (meestal goud) een vorm van macht die schadelijk
is en vaak gebruikt wordt als machtsbasis om sectoren van de gehele samenleving te beïnvloeden. Ik ben er zeker van dat u op de hoogte bent van
vele voorbeelden van dit misbruik door zulke machtige controlegroepen.”
“Onze centrale overheidsschatkist bezit al ons goud ter ondersteuning van
de munt van het rijk, dat is het gevestigde beleid van elk land hieronder.
Een groot deel van onze eigen goudreserves werd uit het oude Atlantis
weggehaald.”
“Ons numeriek systeem is wat u noemt Romeinse cijfers en het Algebraïsche systeem, geen van beide namen is historisch correct. Ons systeem van
nummering is meer gerelateerd aan uw Britse en Amerikaanse methoden.
We gebruiken het decimale systeem niet en ik voorspel dat het hier binnen
100 jaar zal worden weggegooid. Sommige van onze meeteenheden zijn
als volgt: 1 kwataal = 1 mijl *** 1 qqquttall = 1 inch *** 1 quntall = 1
voet *** 1 vartall = 32 inch (gelijk aan de Britse yard van 36 inch) *** 16
quntalls = 1 ketting. De gemiddelde breedte van de weg eronder in Atturraas is 3 kettingen en een steegje is 1 ketting breed. (Haammaan zei dat
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hun innerlijke wereld 23.000 kwatalen in omtrek is en het is 7 Vi (zeven
en een half) duizend kwatalen van Pool tot Pool.)”
De kalender die in de hele Binnenwereld wordt gebruikt is gebaseerd op
een jaar van 360 dagen, elke maand met 30 dagen. De vijf resterende dagen
aan het eind van het jaar worden door de mensen “de einddagen van het
jaar” genoemd, waarin alle niet-essentiële werk stopt. Baby’s geboren op
deze dagen zijn geboren officieel op 1 januari volgend. Al duizenden jaren
wordt de bovenstaande kalendertijd hieronder gevolgd.
Heeft u specifieke ideeën over werkgelegenheid?
“Afhankelijk van de technische of academische vaardigheden zijn afgestudeerden van de lagere school of hogeschool al vooraf getest (zoals in
Bodland) om hun carrière te bepalen. We hebben geen pensioenwetgeving,
maar beperkt of deeltijds werk is de norm in de hele binnenwereld in latere
jaren. Het is aan de man of vrouw. Bepaalde functiecategorieën worden
geschikter geacht voor vrouwen die niet worden aangemoedigd om mee
te dingen naar bepaalde mannelijke banen en vice versa.
“Ons medisch onderzoek heeft de meeste ziekten overwonnen, waaronder
alle vormen van kanker en artritis door middel van voor- of na-detectie.
De mensen raken nog steeds gewond door een verscheidenheid aan ongelukken. Noodmaatregelen om botten te herstellen en de huid te vervangen
behoren tot de geavanceerde medische praktijken. Zo wordt bijvoorbeeld
een synthetische huid die gebruikt wordt bij enten of plastische chirurgie
als gevolg van ernstige wonden of zwervers eenvoudigweg gesneden van
een rol stof op dezelfde manier als plastic papier of aluminiumfolie voor
huishoudelijk gebruik in de Verenigde Staten wordt verwijderd.
“Geplaatst over het verbrande of zieke gebied, onder steriele omstandigheden, samen met een speciale helende gel, neemt de synthetische transplantaat onmiddellijk naar de huidzone om te worden herbouwd. Het gebruik
ervan maakt plastische chirurgie veel gemakkelijker en sneller.
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“Amputaties zijn uiterst zeldzaam, omdat verbrijzelde ledematen onmiddellijk worden hersteld met synthetisch bot dat snel wordt geaccepteerd
door het natuurlijke bot dat wordt gerepareerd. Harten, longen, ogen, oren
en andere lichaamsdelen worden routinematig vervangen, net als verrotte
tanden en kiezen. (Schade aan zenuwvezels werd niet besproken.)
“Er wordt gratis en volledige medische zorg geboden aan alle leeftijdsgroepen.
De Atlantiërs hebben de meeste van de ziekten overwonnen die mensen
aan de oppervlakte kennen, en hun levensduur lijkt over het algemeen meer
dan duizend jaar te zijn, met een voortijdige dood als een uitzonderlijke
gebeurtenis.
Het eerste interview van twee uur met Haammaan werd in het geheim
gehouden op een luchthaven in Maryland. Er werd kort ingegaan op de
misdaad en er werd gezocht naar antwoorden op de vraag hoe hun samenleving omgaat met de overtreders die het eeuwenoude systeem van wetten
ter bescherming van leden van de samenleving schenden.
De kern van de discussie is als volgt: een crimineel wordt alleen als een
sociale schande beschouwd als hij niet reageert op een behandeling, maar
alle misdaden worden behandeld als een vorm van geestesziekte. Een eerste
dader wordt automatisch naar een staatspsychiatrisch ziekenhuis gestuurd.
De meesten reageren op de eerste behandeling, waarvan de aard niet in
het interview werd onthuld. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft
de bevoegdheid om een persoon bij de derde overtreding tot een gewone
misdadiger te verklaren.
In een dergelijk geval wordt de behandeling stopgezet en wordt de dader
als een crimineel beschouwd. Alle kleding wordt verwijderd en de naakte
gevangene wordt in een openbare ketenbende hard aan het werk gezet, ‘s
nachts op een bord in slaap gebracht en slechts schamele voeding gegeven.
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Een maximum van zes maanden van dit soort veroordelingen verandert de
persoon meestal en brengt hem terug naar de maatschappij, als een geaccepteerde, normale burger.
Als de gevangene niet reageert op deze strafbehandeling, wordt hij door
drie artsen en een rechter naar een afgelegen eiland gebracht, waar hij, net
als een dier, overdag naakt wordt gewerkt aan handenarbeid en ‘s nachts
in een eenzame kooi wordt gedwongen. Deze routine wordt door het publiek gevolgd met volledig begrip voor al zijn verontwaardigingen over
de menselijke psyche. De publieke kennis van deze onherroepelijke straf
is een afschrikmiddel voor de misdaad.
De mensen die naar de gevangenis van het eiland worden gestuurd, worden als “afgedankte burgers” bestempeld en worden bij aankomst legaal
doodverklaard en verwanten worden hiervan op de hoogte gesteld. Alle
pogingen tot rehabilitatie worden beëindigd. Na de dood wordt het lichaam
gecremeerd en de as niet teruggegeven aan familieleden, maar zonder
begrafenisdienst in zee gegooid.
Er zijn drie belangrijke misdaden, waarvan de veroordelingen automatisch
de veroordeelde misdadiger als een “weggegooide burger” bestempelen
voor verzending naar het laatste eiland. Die misdaden zijn verkrachting,
ontvoering en moord. Geweren zijn verboden.
In Atturraas is de doodstraf ook van kracht en kan op verzoek van de rechter
of de gevangene zelf worden opgelegd, als de rehabilitatiebehandeling is
mislukt. In zo’n geval krijgt de misdadiger een glas vloeistof uit een boom
die de Giftige Wortel wordt genoemd en die binnen een uur een pijnloze
dood veroorzaakt.
Zelfs in een perfecte omgeving zijn bepaalde mensen strafrechtelijk gevoelig en kunnen niet worden geconditioneerd tot de norm die door een
burgerlijk wetboek van wetten wordt vereist. Dit feit geldt zowel in de
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samenlevingen boven als onder de samenleving. Maar in Atturraas bevinden hun opsluitingen voor daders zich in revalidatiecentra en ziekenhuizen
in plaats van in gevangenissen. Er zijn weinig jeugdige daders in de binnenwereld, misschien omdat de verantwoordelijkheid voor een jeugdige
misdaad bij de ouders ligt, die samen met de veroordeelde jongeren op een
schuldbasis worden veroordeeld. Het is duidelijk dat de basiseenheid van
leren en trainen in hun samenleving de thuisbasis is, zelfs vóór de kerk of
school. Als vroegtijdige schooltesten een criminele neiging bij een kind
aantonen, wordt hij uit de klas verwijderd en op jonge leeftijd in een ziekenhuis geplaatst voor correctionele therapie.
Onze nieuwsmedia hieronder (zoals in Bodland) hebben geen verhalen over
criminaliteit, laat staan dat ze in de krantenkoppen staan. Ook hebben we
geen langdurige gerechtelijke oefeningen. Een aangehouden moordenaar
wordt over het algemeen de tweede week berecht en de volgende week
wordt de doodstraf uitgevoerd.
Jeugdbendes worden niet getolereerd en veelvoorkomende aanvallen en
overvallen, zo wijdverbreid als hierboven, bestaan hieronder niet. Alle mannelijke jongeren in Atturraas en Bodland moeten twee jaar onbezoldigd in
een van de verdedigingstroepen dienen, waar de gedragsdisciplines verder
worden benadrukt.
Er is geen syndicaat misdaadprobleem hieronder.
Haarnmaan gaat verder: “Uw politie boven is nog steeds een effectieve
kracht, maar ze zijn veel belasterd in hun taken. Uw samenleving lijkt
zich meer bezig te houden met de bescherming van overtreders dan met
de rechten van de overtreders. Wanneer uw systeem van bescherming en
rechtvaardigheid wordt herzien, zullen uw misdaadstatistieken dalen. Het
rechtssysteem is een bolwerk, ontworpen om alle leden van uw samenleving
in de bovenwereld te beschermen - net als elders. Maar dat systeem in de
lagere rechtbanken is omgeleid van de code die zo zorgvuldig is opgebouwd
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om alle geledingen van de samenleving te beschermen. Er zijn te veel juridische mazen in de wet voor eeuwige overtreders van uw samenleving in
de westerse wereld. Er is ook een groeiend aantal advocaten dat de afbraak
van de juridische code in stand houdt. De rechtenmaatschappijen moeten
zelf de rechtsmiddelen instellen.”
In het algemeen is het levensonderhoud binnen de planeet vergelijkbaar
met dat van hierboven. Hun belangrijkste voedselproducten in de warmere
klimaten is rijst, die ook door de mensen die we kennen als de Chinezen
boven water is gebracht. De belangrijkste gewassen van tarwe en gerst
worden geteeld in de noordelijke gebieden. Andere groenten zijn snijbonen,
sojabonen, okra, aubergine, kool, kool, rapen, wortelen, enz. De Atturraans
zijn voornamelijk vegetariërs, maar consumeren veel vis met een verscheidenheid aan kunstmatige smaken zoals kip, rundvlees, varkensvlees, enz.
Melk is ook hun belangrijkste voedingsdrank. Ze kennen de kalkoen niet,
maar hebben wel een grote, inheemse vogel die ze de eendenkwartel noemen en die door sommigen hooggewaardeerd wordt om zijn eetbaarheid.
Twee bouwstenen die hieronder zijn gemaakt, zouden interessant zijn voor
mensen die aan de oppervlakte komen. De ene is een vrijwel onbreekbaar
betonblok. Een kunststof in poedervorm, zand en water zijn warmtebehandeld als terracotta en het product wordt op grote schaal gebruikt in zowel
hun residentiële als commerciële constructie.
Een andere stof die bekend staat als glas-tegel bestaat uit fijngemalen
siliconen of glas gemengd met klei, geplaatst in verschillende vormen
en verwarmd tot een hoge temperatuur. De afgewerkte geglazuurde tegel
wordt gebruikt voor vloeren, buitengevels van gebouwen (waar we gebruik
maken van marmeren gevelbekleding), wegbouwstenen, enz. Hun Atturraan
snelwegen zijn aangelegd met zijdelingse groeven die er overheen lopen.
De loopvlakken van de autobanden zijn gegroefd om een gaas-, tandwielen effect te verkrijgen, waardoor de auto op zijn plaats wordt gehouden
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en de bestuurder de controle over de auto behoudt tegen het slippen van
de remmen of het schaven op een nat wegdek.
Een tweede laatste uur durende interview met de heer Haammaan vond
plaats op zondag 20 november 1977. Vergezeld door een betrouwbare
getuige van het ministerie van Buitenlandse Zaken, checkten we in in een
Holiday Inn in de berg Vernon, New York en spraken we in de vergaderzaal. De zes voet, drie inch Atlantiër had de bouw van een voetballer, maar
zijn handen waren slank, meer als die van een pianist. Quizzical blauwe
ogen reageerde op veranderingen in stemming. Zijn haar was eerlijk en
kortgeknipt. Hij zag eruit als een Scandinavische modem.
De tijd is aangebroken en bepaalde voorbereide vragen die beantwoord
moesten worden, de dialoog is begonnen. Haarnmaan’s manier van doen
was minder terughoudend dan bij de eerste vergadering, en nadat koffie
en thee besteld waren, zaten ze elk in een gemakkelijke stoel en begonnen
de gesprekken.
Vraag: Hoe oud bent u? Antwoord: “Ik ben officieel 57 jaar oud volgens
de gegevens in het dossier, maar eerlijk gezegd ben ik enkele honderden
jaren oud. De gemiddelde leeftijd op mijn continent Agharta is minimaal
800 jaar”.
(Haarnmaan’s bewering is niet verzoend met die van de Binnenwereld
Bodlanders. Dr. Jerrmus van Bodland’s hoofdstad Bodland, is 58 jaar oud
en hij zegt dat zijn vader op 135 jaar stierf, maar dat 200 jaar een lang
leven in Bodland is. Sommige Bodlanders kunnen 300 jaar oud worden,
maar de 200-plussers zijn de elite-senioren.)
Haarnmaan’s gesprek wordt hervat.
Vraag: Waarom zouden jullie Atturianen zoveel langer leven dan wij aan
de oppervlakte?
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Antwoord: “Schadelijke ultraviolette en andere zonnestralen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor mensen aan de oppervlakte. U herinnert
zich dat we een kunstmatige zon hebben (600 mijl in diameter) die onze
binnenwereld verlicht. Die zon neemt zijn energie via kristalontvangers
van de buitenzon en slaat die op, maar de schadelijke stralen worden niet
opnieuw uitgezonden. De tweede oorzaak van vroegtijdige dood voor jullie
mensen hierboven is volgens mij je dieet. De meerderheid van ons Atturianen zijn geen vleeseters zoals de meesten van jullie hierboven, hoewel we
bij voorkeur gevogelte en vis eten in plaats van rood vlees. Maar laat me
categorisch verklaren dat jij en ik biologisch identiek zijn.”
Vraag: Je bedoelt dat onze zonnestralen het leven verkorten?
Antwoord: Dat doen ze zeker. Verslechtering, zo veroorzaakt, begint bij
ongeveer 20 jaar in je leven, zelfs als er geen ziekte wordt opgemerkt. De
schadelijke zonnestralen hebben zelfs invloed op uw groenten en fruit,
waarvan de effecten worden doorgegeven aan u wanneer u ze eet, en ook
op de schadelijkere vleesproducten die u eet.
Vraag: Is een langere levensduur niet het resultaat van spirituele of psychologische vooruitgang, die uw samenleving gedurende de 1.000 jaar dat
uw mensen blijkbaar vrij zijn van oorlog, economische zorgen en andere
spanningen, onder de knie heeft gekregen?
Antwoord: Dat is een verkeerde veronderstelling. Onze oorspronkelijke
lange levensduur is door de eeuwen heen behouden gebleven en toegenomen, deels omdat we onze eet- en drinkgewoonten hebben geperfectioneerd, maar vooral omdat onze door de mens gemaakte zon schadelijke
zonnestralen heeft gefilterd. Zo hebben we vandaag de dag de vroegtijdige
ouderdom overwonnen en de belangrijkste ziekten die jullie mensen aan
de oppervlakte brengen.
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Vraag: Vertel ons meer, vooral over de fruit- en groentesappen.
Antwoord: Combinaties van bepaalde natuurlijke groente- en fruitsappen, of
hun extracten, worden hieronder gebruikt voor vele medische behandelingen. We noemen het systeem om deze formules te produceren “Natuurlijke
Hygiëne”. We hebben deze kuren niet allemaal tegelijk ontwikkeld, maar
hun exacte samenstelling is het resultaat van duizenden jaren onderzoek.
Hieronder zijn we voorzichtig met onze voeding, hoewel we sappige en
gastronomische menu’s bieden, net als u hierboven.
Vraag: U zegt dat u zelfs met een verbeterd dieet af en toe aan dezelfde
ziekten lijdt als hierboven? Noem een aantal ziekten die hier veel voorkomen en waarvoor je hieronder genezing hebt.
Antwoord: Kanker is een van uw ergste vernietigers van het leven. Wij
maken een nauwkeurig mengsel van groentesappen die bij inname van een
half pint per uur over een periode van 30 dagen alle kankercellen vernietigen en vervangen door nieuwe gezonde, normale cellen. (Haammaan legde
toen uit dat hij geen medische man was en dat zijn opmerkingen die van
een leek waren, maar dat het bewijs dat hij zich vrijwillig had opgegeven,
kon worden gestaafd in tests die op aarde in een medische of onderzoeksfaciliteit werden gehouden.) De artsen hieronder waren eerst succesvol
in het genezen van bepaalde kankers door middel van een geneesmiddel
genaamd “UGROME”, maar het geneesmiddel werd later geëlimineerd uit
de formules en rechte groente- en fruitextracten die uitsluitend gebruikt
werden met ingrediënten zoals onder andere wortelen en tomaten.
Vraag: U zegt dat onze bovenste zonnestralen bepaalde fruit- of groentecellen doden die toegevoegde li£e-ondersteunende elementen bevatten. Hoe
kunnen we deze producten op de bovengrondse aarde verhogen en hun
natuurlijke cellen intact houden op het moment van hun rijping?
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Antwoord: Kweek ze in kassen met glas dat schadelijke stralen tegenhoudt.
Uw mensen weten al welke glazen of plastic formule nodig is om de schadelijke stralen van de zon in het spectrum buiten te sluiten.
Vraag: Noem a.u.b. andere behandelingen die je hebt en die je hierboven
hard nodig hebt.
Antwoord: Processen, huidkanker en kookpijn. Een door ons gebruikte
gelei maakt ze binnen 24 uur weer schoon. De gelei kan ook inwendig in
capsulevorm worden ingenomen. U bent al op de hoogte van onze kunsthuid, gemaakt van een steriele verbinding van groentesappen en kleefstoffen. De huid komt op rollen, zoals uw pleisters, en wordt op grote eerste
en derdegraads billenplekken gelegd. Lichaamsvocht wordt zo boven een
kontje gehouden. Het lichaam begint onmiddellijk een nieuwe huid onder
de huid te vormen. Wanneer de genezing is voltooid, wordt de kunsthuid
afgepeld. Er worden geen littekens gezien.
Onze tandartsen hieronder implanteren ook nieuwe tandknoppen in de gaatjes van de tanden die moeten worden verwijderd als gevolg van tandbederf
of infectie. In het geval van holtevulling, geven de tandartsen hieronder
hun patiënten interne geneeskunde die van natuurlijke ingrediënten wordt
gemaakt die in een tandholte die in een tandholte wordt genezen resulteert.
Vraag: Heeft u het probleem van drugsverslaving en alcoholisme?
Antwoord: Geen van beide worden geproduceerd of verkocht in Atturas of
Bodland of Vikingland. Drugsverslaving wordt beschouwd als een ernstig
misdrijf en als het in uw samenleving op dezelfde manier zou overheersen
als hierboven, zou het gebruik ervan niet worden getolereerd. Echter, we
hebben genezingen voor de belangrijkste vormen van verslaving die we
hierboven hebben gevonden. Neem uw marihuana! We hebben een onkruid
waaronder hetzelfde smaakt als marihuana wanneer het gerookt wordt.
Een verslaafde die één dergelijke sigaret rookt vindt zijn verlangen naar
531

marihuana tevreden en hij of zij breekt de drugsverslaving zonder enige
bijwerkingen. Wij hebben gelijkaardige behandelingen voor al uw andere
drugproblemen. De acceptatie van opiaten groeit snel in uw samenleving.
Alcoholische dranken en rookwaren worden ook niet verkocht in Atturas,
hoewel de oude Vikingen en Bodlanders zich uitleven in gerstebier en zoals
tabak, zo is mij verteld.
De heer Haammaan vervolgde: “Heren, ik ben een man van kunst en literatuur. Ik ben geen wetenschapper in de geneeskunde, noch een kandidaat
voor een doctorsgraad. Binnenkort zal ik communiceren met bepaalde
mensen onder en op tijd, via de goede diensten van uw auteurs die mijn
verblijfplaats in uw land hebben ontdekt en mij met respect hebben behandeld, zal ik vragen om een aantal suggesties en misschien expliciete
formules naar voren te brengen die uw drogisten of onderzoekers hierboven
kunnen gebruiken voor gecontroleerd proefgebruik. Zoals de zaken er nu
voorstaan in uw land, verwacht ik dat de grote medische verenigingen de
verwijzing naar deze discussies in uw boek zullen verwerpen of uitlachen.
Maar bij het verlaten van het onderwerp geneeskunde voor een tijdje, zou
ik willen toevoegen dat we hebben gewaarmerkte genezingen voor bloedcholesterol, obesitas, seniliteit, artrose, maagzweren en nog veel meer van
uw ziekten. Plus prachtige diagnostische apparatuur. In tegenstelling tot
wat uw fatalisten zeggen, zouden drie scoorjaren enzovoort niet de duur
van het bestaan van een man moeten zijn. Als de belangrijkste ziekten
aan het aardoppervlak overwonnen zouden kunnen worden, dan zou de
levensduur van de mensheid met zekerheid verlengd worden, ondanks de
schadelijke zonnestralen aan het oppervlak. Mag ik het ook oneens zijn met
uw eerdere vraag, die impliceerde dat onze lange levensduur voortkomt
uit een collectieve, evenwichtige, spirituele en psychologische houding.
De typische lange levensduur in Atturas is meer dan 800 jaar en sommige
hebben 1.200 jaar bereikt. Maar, om te bewijzen dat we hieronder geen
tien of twaalf keer zo lang leven als de uwe erven, simpelweg omdat we
superieure spirituele of psychologische kwalificaties hebben, zal ik u vertellen over onze honden en katten. De levensduur van onze huisdieren is
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misschien wel dertig jaar. De enige gemene deler die wij mensen en onze
dierlijke wezens gemeen hebben is een omgeving die vrij is van schadelijke zonnestralen. We kunnen de mysteries van ouderdom niet in een paar
honderd woorden onthullen, maar ongeacht de schadelijke stralen van
uw zon en uw dieet, zijn er enkele omkeerbare technieken die door onze
medische mannen in Atturraas worden gebruikt en die hierboven kunnen
worden gekopieerd om het jaarlijkse sterftecijfer drastisch te verlagen. Uw
medische wetenschappers geloven dat elke cel een verouderende klok of
zelfvernietigingsmechanisme heeft ingebouwd op ongeveer 70 jaar, maar
we hebben hieronder bewezen dat deze absolute levensduur onjuist is (net
als de Bods). Meer dan 100 krachtige ziektevrije jaren zijn mogelijk voor
uw mensen hier in de nabije toekomst, als preventieve hulp om de ziekten
van veroudering te genezen wordt bestudeerd.
Vraag: Bovenaardse naties geven jaarlijks vele, vele miljarden uit aan
oorlogsvoorbereidingen - om nog maar te zwijgen van de enorme rentekosten voor regeringen voor geld dat geleend wordt om oorlogsschulden
te financieren. De vraag is, heeft u hieronder een militair apparaat?
Antwoord: Een gekwalificeerd nee! Evenmin hebben we cadetscholen of
oorlogsscholen. Wij, noch de Staven of Vikingen, hebben staande legers
(noch de Nieuwe Duitsers of de zes koninkrijken van de Oud-Duitse Saksen). Onze enige paramilitaire inspanning is het controleren van onze eigen
mensen en die kracht, of het nu te land of ter zee is, is licht. We hebben
wel een staande luchtmacht die een aanzienlijke macht heeft, maar deze
is gebaseerd op een oud systeem van luchtverkenning en -transport, die u
ons verbaast door te spreken over ongeïdentificeerde vliegende objecten.
Al het geld dat je uitgeeft aan bewapening als je je wendt tot vreedzaam
gebruik, kan volledige werkgelegenheid creëren, je welzijnsrollen wegnemen, dokters- en ziekenhuisvoordelen bieden en een utopie creëren zoals je
je die niet hebt voorgesteld. En wat zijn je eerste slachtoffers van armoede,
de opkomende landen die het eerst kopen? Oorlogsmachines! Maar, moet
ik toevoegen, geen enkel groot land als Amerika kan deze utopische struc533

tuur bereiken, terwijl één enkele antagonistische natie afhankelijk is van
de kracht van wapens om de wereld te domineren. Alle landen zouden
tegelijkertijd hun wapens moeten neerleggen.
Vraag: Beschouwt uw natie Amerika als een aanvallersnatie?
Antwoord: Ik kan niet voor ons volk spreken, maar ik zou zeggen dat de
Engelssprekende mensen niet oorlogszuchtig zijn. Maar we beschouwen
de Russische leiders wel als een militair complex dat we goed in de gaten
moeten houden.
Vraag: Wie viel wie aan in de oorlog van 1946 in de binnenwereld? Waren
het de Nieuwe Duitsers of de oude Vikingen?
Antwoord: De Vikingen zagen de Nieuwe Duitsers hun nieuwe ruimtevaartsquadrons opbouwen. Bezorgd over de groeiende Duitse bezetting van
het binnenland en verdacht van de werkelijke bedoelingen van de NieuwDuitsers, vielen de Vikingen aan op grond van hun oorlogsverleden. Wij,
de nieuwe Atlantiërs, adviseerden de Vikingen om te stoppen zodra we
hun intenties hadden vastgesteld. Op ons signaal kwam de Interplanetaire
Politie binnen en dwong de Vikingen zich terug te trekken. De Vikingen
en de Nieuwe Duitsers wisselen nu ambassadeurs uit.
Vraag: Is uw land van Atturraas verder gevorderd dan de VS?
Antwoord: Ja en nee. De V.S.A. is extreem geavanceerd in wetenschap
en technologie, maar de naties op aarde zijn honderden jaren voor op de
bovenwereld in sociale rechtvaardigheid, de geesteswetenschappen en de
geneeskunde. Hoewel Noord-Amerika in de ruimtevaarttechnologie in
slechts een paar jaar tijd een technische en wetenschappelijke beschaving
heeft opgebouwd, evenals bepaalde landen zoals Duitsland en GrootBrittannië, heeft het ons duizenden jaren gekost om onze voorsprong te
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bereiken. Maar vergeet niet, we hebben 1500 jaar zonder oorlog gehad, en
de Bodlanders 30 millennia.
Vraag: Dus naast een maatschappij die vrij is van gebrek en honger, kleding
en onderdak, moet u ook tijd hebben voor vrijetijdsbesteding.
Antwoord: Ja, maar we hebben Olympische Spelen gehad (die we Quad
noemen) sinds we ons van bovenaf hebben teruggetrokken naar de innerlijke aarde. De Nieuwe Duitsers hieronder sturen nu hun atleten om mee
te doen en de Vikingen, Zes Duitse koninkrijken en Bodlanders hebben dat
al lang gedaan. De jaarlijkse wedstrijden zijn een grote gebeurtenis in ons
leven. We hebben ook andere vrijetijdsactiviteiten zoals u die hierboven
heeft beschreven, zoals wandelen, racen en zeilen op onze oceanen. U doet
bijna alles wat we doen in de wereld van de vrije tijd. We hebben ook onze
eigen versies van uw honkbal, voetbal, tennis, maar onze atleten worden
niet betaald de enorme salarissen die u betaald krijgt in de stadionsport
deelname. In onze huizen hebben we TV of homefilms. Ik zou zeggen dat
onze filmhuizen een beter driedimensionaal beeld laten zien dan het uwe.
Vraag: Wordt er hieronder, net als in bepaalde landen hierboven, gebruik
gemaakt van seks?
Antwoord: Seks is geen godin van de eredienst hieronder. Er zijn geen pornografische films, tijdschriften of advertenties in de media van hetzelfde. Er
zijn geen huizen van prostitutie. Dit is een verklaring die een veel langere
behandeling vereist dan waar we vandaag de dag tijd voor hebben. U zult
zich getrouwde mannen herinneren, vrouwen wonen apart maar hebben
speciale huizen voor seksbezoeken. (De Bodlanders zijn meer gezinsgericht, wonen, spelen en vermaken als een eenheid tot de kinderen het huis
verlaten. De hechte banden met de Bod-familie blijven volgens Dr. Jerrmus
ononderbroken). Ook zijn er geen polygame huwelijken en geen scheidingen in Atturas of Bodland. De vruchtbare leeftijd in Atturas is van 25 tot
60 jaar. Huwelijken vinden plaats na de leeftijd van 25 jaar. De kinderen
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wonen tot tien jaar bij de moeders en worden daarna door de staat opgeleid.
De familieband wordt nooit verbroken en we genieten van een lang leven
van gemeenschapsleven. Vrouwen mogen slechts twee kinderen krijgen
en mogen daarna een kleine operatie ondergaan om een herhaling van de
bevalling te voorkomen. Abortus is niet toegestaan, behalve om bewezen
medische redenen. (In Bodland wordt intensieve seksuele voorlichting op
de middelbare school gegeven, de schade van illegale seksuele handelingen
wordt door beide seksen besproken en bestudeerd. De Bodland-student
moet naar een door de staat geleide, collegegeldvrije middelbare school
gaan. Alle lectuur wordt gecensureerd tot de volwassenheid, met niet
eens Shakespeare die op de leerplannen van de middelbare school staat.
De universiteit is gratis.) Ik zou eenvoudig zeggen dat de totale begeleiding door de staat verplicht is totdat het kind/de jeugd de kiesgerechtigde
leeftijd bereikt. Je staat bovenstaand toe dat de ongewenste elementen
een geaccepteerd deel van je samenleving worden en dan het geld van de
staat uitgeven aan het lokaliseren, in de gaten houden of opsluiten ervan,
nadat de criminele tendensen aan het licht zijn gekomen. We proberen de
problemen vooraf te vinden en te verhelpen.
Vraag: Zijn er beneden primitieve samenlevingen?
Antwoord: Ja, naast bepaalde Eskimo’s, zijn er een aantal stammen in de
buurt die bijna naakt zijn, zoals sommige van uw Nieuw-Guineaanse en
Borneo-primitieven.
Vraag: Hoe zou u uw regeringsvorm noemen?
Antwoord: Het onze is een systeem van particuliere ondernemingen (net als
Bodland en Vikingland). We hebben een erfelijke koning (net als de Vikingen, Staven en Oude Duitsers). Een republikeinse regeringsvorm (herkozen
heersers) werd vele duizenden jaren geleden berecht, maar is mislukt. 300
jaar lang hadden we een republiek die vergelijkbaar was met Amerika. De
president werd gekozen voor een termijn van vijf jaar en kon driemaal tot
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15 jaar herkozen worden. Deze termijn werd gewijzigd in een termijn van
15 jaar en de grondwet stond dit toe voor nog eens 300 jaar. Vervolgens
werd een man voor het leven gekozen. Tot slot zijn we teruggegaan naar
het erfelijke monarchiale systeem, dat sindsdien van kracht is gebleven.
(In tegenstelling tot het Atturiaanse erfelijke monarchiale systeem werd
de huidige Bodlandmonarch, koning Haakkuuss m, in 1928 voor het leven
benoemd. Onlangs gaf hij te kennen dat hij zijn functie wilde neerleggen
en het parlement van Bodland is nu op zoek naar een nieuwe koning.)
Onder de bestaande monarchie in Atturas is een staatshoofd, vergelijkbaar
met een premier, aan het hoofd van het parlement verkozen op aanbeveling van de koning. Hij is voorzitter van de boven- en onderkas van het
parlement. Hij zit niet noodzakelijkerwijs in de wetgevende vergadering,
maar alle wetsvoorstellen moeten worden goedgekeurd door de premier
en de koning. De ambtstermijn is 15 jaar. Zowel de lagere als de hogere
huizen zijn voor vijf jaar in handen van de burgers. Een paar van hen zijn
voor het leven gekozen.
Vraag: Is de Atturiaanse staat niet een beetje een disciplinaire kracht in alle
geledingen van het leven, inclusief religie?
Antwoord: Nee, dat is het niet. De staat staat vrijheid van geweten toe in
zaken van religieuze overtuiging, waar iedereen zijn eigen overeenstemming over de religieuze filosofie kan hebben. Maar we hebben wel een
universele kerk. De auteur was niet in staat om de Atturiaanse religieuze
overtuigingen tot in detail te onderzoeken, deels vanwege de terughoudendheid van het onderwerp om hun vormen van aanbidding uit te werken,
behalve om Haammaan te laten toegeven dat ze een Opperste God aanbidden en dat ze Osiri’s die het oude Atlantis bezochten, beschouwden als hun
christelijke voorspreekster bij de Opperste Godheid. Haammaan zei ook
dat de Atturanen verdeeld waren over het geloof in een leven na de dood,
hoewel deze erkenning niet door de auteurs werd nagestreefd. Geïnteresseerd in de algemene religieuze gelaatskleur van de samenlevingen in de
Binnenwereld, zocht de auteur daarom op een later tijdstip verdere uitleg
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van de bezoekende Bodlanddocent Dr. Jerrmus. Hij werd overgehaald om
de religieuze overtuigingen van de Bodland-leger te bespreken en stemde
ermee in om dit te doen, maar waarschuwde voor zijn terughoudendheid,
omdat hij niet wilde beledigen zijn hogere wereld gastheren door te argumenteren hetzij religie of politiek. Met het voorgaande voorwoord aan
religie in Bodland, de urbane doctor in de filosofie beschreef Bod religieuze
achtergrond met enige voorzichtigheid, dit geparafraseerd als volgt: Het
geaccepteerde boek van goddelijke inspiratie dat hieronder door de Bods
wordt gebruikt, is de Boven-Wereld bijbel, uitgebreid met drie hoofdstukken uit het Oude Testament en twee hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. De Bods beweren dat het bestaande oude testament, zoals hieronder
gebruikt, werd samengesteld door geleerden die niet uitsluitend Hebreeuws
waren, maar ook Grieks en Bodlanders, waarbij Ezechiël een Bodlander
was, beweert Dr. Jerrmus. De gehele originele bijbel wordt hieronder in
hun nationale museum voor iedereen bewaard om te zien en te vergelijken,
terwijl de ontbrekende bijbelboeken van de Bovenwereld op drie plaatsen
verborgen zijn, namelijk in Rome, Cairo en Tibet. Een belangrijk boek in
het Bod New Testament is het Book of Bod, geschreven en samengesteld
door de koning van Bod uit de tijd van Christus. De koning was ook een
van de (vier in plaats van drie) wijze mannen, die allen koningen waren en
die zijn reis vanuit een beschaving in de Gobiwoestijn begonnen waren.
Het tweede boek van Bod gaat vooral over genezing, zoals Christus aan de
eerste christelijke discipelen heeft uitgelegd. Enkele originele manuscripten
die in het Nationaal Lichaamsmuseum te zien zijn, zijn geschreven door
de apostel Johannes en ondertekend door Jezus Christus. Het Boek van
het Lichaam werkt meer uit dan de bekende evangelies over de geboorte
van Christus, evenals de oorsprong en de activiteiten van de wijzen en de
hemelse aard van de ster, aangezien de richting en de focus van zijn stralen van tijd tot tijd veranderde na zijn verschijning, bijna een jaar voordat
Christus in Bethlehem werd gebombardeerd. De ster werd ook gezien door
degenen in de Binnenwereld en de inwoners beschouwden het nieuwe licht
als een langverwacht astrologisch teken waarmee de Lichtkoning zijn reis
zou moeten beginnen om eer te betuigen aan de Zoon van God. De koning
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kwam door een tunnel, die uitkwam in een Bod-tempel in Abadan, waarop
een moslimmoskee is gebouwd, en na het bezoek van de magiërs aan het
Christuskind keerde de koning via een ruimteschip naar beneden terug.
Het boek beschrijft ook de kruisiging en vertelt in het bijzonder hoe de
toorn van God op aarde werd gevoeld door de elementen van de natuur,
inclusief bliksemschichten die 12 Romeinse soldaten die aan de kruisiging
deelnamen, doodden. Het boek legt ook uit hoe de hele Midden-Oostelijke
wereld betrokken was bij de gebeurtenissen van de kruisiging, vooral een
Assyrische koning die te laat begon met een gedwongen mars met 3000
manschappen om Jezus van de dood te redden. Maar er zijn ook verschillen
in het Boek van God met de bestaande evangelies. In de versie van de Bod
versie wordt de Bod King bijvoorbeeld vernoemd naar de Bod King met
de waarschuwing aan Maria en Jozef om na zijn geboorte met het kindje
Jezus naar Egypte te vluchten om aan de haat en wraak van Herodes te
ontsnappen. Na Jezus’ eerste ontmoeting met de leraren en priesters in
de tempel op 12-jarige leeftijd, zegt het verhaal van Bod dat hij met een
ruimteschip naar de Binnenwereld werd gebracht, waar hij in het paleis
van de Lichaamskoning werd onderwezen tot halverwege de jaren twintig,
toen hij vroeg om terug te keren naar de Bovenwereld, waar hij zijn studie
in India en Tibet afrondde, voordat hij begon met zijn dienst van genezing en prediking van het heil. Zo worden de wijsheid en het leren van de
Binnenwereld voorgesteld als grotendeels figurerend in Christus’ aardse
bedevaart, maar die voorbereiding verdisconteert zijn goddelijkheid noch
het hoofddoel om de afgescheiden mensheid terug te trekken naar God,
zegt Dr. Jerrmus, die zich niet voordoet als een bijbelse geleerde.
Het tweede uitgewiste boek, dat is ontkend door de Bijbelse lezers uit de
Bovenwereld, maar dat een integraal onderdeel is van de Bijbel uit de Binnenwereld, is het boek van genezing, dat de hoeksteen was van Christus’
aardse bediening. De bezoekende literatuurarts legde uit dat de grootste
belemmering voor de groei van het christendom in de Bovenwereld te
wijten was aan de schuld van de vroege kerkvaders in hun verwijdering
van het praktische en heilige boek over genezing, dat een erfenis van Gods
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barmhartigheid was, die niet uitsluitend bedoeld was voor een priesterkaste.
Lucas, de arts, was een Bodlander, beweert Dr. Jerrmus. De geleerde arts
uit de Binnenwereld besloot met te zeggen dat hun profeten de komst
van Christus duizenden jaren voor zijn komst hadden voorzien. Zij voorspelden ook de eindtijden van deze huidige tijd, die een laatste holocaust
van de mensheid zou moeten omvatten, waarna de volmaakte wereldorde
van universele vrede en geluk herboren zal worden. De eerdergenoemde
voorchristelijke tempel van Bod, nu begraven onder een moslimmoskee
bij Abadan, Iran, heeft nog steeds de oude profetieën van Bod gegraveerd
op de muren over deze tijd.
Met deze korte vermelding van de religieuze ethiek in de binnenwereld,
zoals beschreven door Dr. Jerrmus, grijpt ons verhaal terug op de dialoog
met professor Haammaan over de samenstelling en het gezag van het
bestuur in de buurman Badlands Inner World, Atturas. Professor Haammaan gaat als volgt verder: “De staat Atturas onderdrukt het individuele
initiatief niet en ontzegt de vrijheid van meningsuiting niet, maar staat ook
niet toe dat er zulke uiteenlopende bezwaren en lobby’s van eigenbelangengroepen worden gemaakt als in Amerika is toegestaan. Het lijkt mij
dat de voortdurende pogingen om hier de regering af te breken al snel tot
anarchie zullen leiden, of anders tot een botsing tussen overheidstroepen
en diverse zogenaamde bezwaargroepen. In tegenstelling tot een dictatuur
is het probleem van een republikeinse regeringsvorm zoals in Amerika of
Frankrijk dat het gevaar bestaat dat de centrale machtsbasis die nodig is
voor civiele gehoorzaamheid wordt verdrongen door te veel eigenbelang.
Uw gevestigde groepen in Amerika zijn zeer machtig en egoïstisch, vaak ten
koste van de meerderheid van de kiezers! Ik spreek niet kritisch over politici, maar als waarnemer. We hadden ooit een republikeinse regeringsvorm
zoals de uwe, maar we hebben die verlaten, net als de mensen van Bod”.
Vraag: Welke grote gevaren liggen er voor de aarde in het verschiet?
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Antwoord: Nummer één - nucleaire oorlog. Daarom kwamen we in 1945 op
de proppen. Nummer twee - een indringende planetaire invloed die groeit
en die het klimaat op het hele noordelijk halfrond van de bovengrondse
aarde in de komende 20 jaar drastisch kan veranderen als de planeet niet
wordt afgeleid. Vroegere invallen van deze planeet Nagirth veroorzaakten
de vorming van andere continentale ijskappen, waarvan de oorsprong uw
geologen in de vergetelheid is geraakt. Uw Wetenschapsstichting heeft alle
informatie hier en is waarschijnlijk zeer bezorgd over de komende nieuwe
ijstijd. Maar ik geloof dat Nagirth zal worden afgebogen.
Vraag: Heb je gehoord dat de mantel van de aarde tussen je volk en ons
wordt gekamd met door mensen gemaakte tunnels?
Antwoord: Ja. Er zijn tunnels op verschillende diepten met zeer oude, uitgestrekte beschavingen. We gebruiken ze om te pendelen tussen Shamballa
en de hoofdstad van het ondergrondse Koninkrijk van het Verre Noorden,
gelegen in de mantel onder Siberië. In de tijd van de Russische tsaren was
er een bovenste opening in Siberië waar we via de tunnels toegang hadden
tot Rusland, maar deze opening is gesloten sinds Rusland communistisch
werd. Er bestaan openingen in de VS en andere delen van de bovenwereld.
(Zie kaart) We gebruiken ze voortdurend. De Noord-Amerikaanse tunnelopening waarvan ik me bewust ben, heeft een “y” diep in de mantel waar
een stad bestaat. Een lijn van de “y” gaat naar Shamballa en de andere
naar Bod. Hieronder maken we ons zorgen over mogelijke illegale binnenkomsten van ongewenste rassen uit de onderaardse wereld naar onze
landen via tunnels. Andere tunnels zijn de snelwegen die gebruikt worden
door bepaalde hoog beschaafde onderaardse mensen die zich per spoor van
stad naar stad verplaatsen. U noch uw lezers zullen deze opmerking “in de
aardkorst” waarschijnlijk niet geloven, maar er zouden daar meer mensen
wonen dan er aan beide zijden van de aarde wonen. Naast de tunnelbewoners zijn er grote steden die worden ondersteund door stalen koepels onder
de ijskappen van de poolgebieden, die vóór de IJstijden tropisch waren
en die door het verschuiven van de aardpolen hun steden bedekten voor
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bescherming. De met ijs bedekte poolsteden op Antarctica verbinden zich
door middel van treintunnels met de onderaardse mantelsteden en de grote
steden van de binnenwereld. Een derde van de tunnelsteden is natuurlijk
en de rest is door de mens gemaakt. De mensen die binnen wonen hebben
bescherming tegen de zon en de kou, vandaar een grote levensduur. Uw
admiraal Richard Byrd werd via subtunnels naar een van de koepelsteden
gebracht. We hebben alle bestaande tunnels en steden in kaart gebracht,
maar er kunnen zakken zijn die we niet kennen. Toen Atlantis zonk, bouwden onze voorouders plastic koepels over de resterende steden die nog niet
door de oceaan waren overspoeld. Vandaag de dag worden die zes plastic
koepelvormige steden op de Atlantische bodem nog steeds bewoond door
onze Atlantiërs. In totaal geloof ik dat er 28 steden over de hele wereld
onder water te vinden zijn, die elk bereikt worden door schotelambachten
en door tunneltreinen. De onderzeese stad bij San Juan, Puerto Rico, in de
Bahama-geul is rond van vorm en heeft een diameter van tien mijl. Het
is bezet door miljoenen van onze mensen. Al onze onderzeese steden zijn
ook verbonden met Shamballa. Onze Atlantiërs, Bodlanders en Atheners
bezetten in feite de binnenste Aarde, veel van de tunnels en tunnelsteden
en ook de koepelsteden op de bodem van de oceanen. Een deel van het
voormalige continent Atlantis zonk onmiddellijk, maar andere delen, waaronder die waarop de koepelsteden staan, vestigden zich over een periode
van 300 jaar onder de Atlantische Oceaan. En natuurlijk vormde het ijs
zich langzaam over het Antarctische subcontinent, waar de oorspronkelijke
Tuin van Eden was gevestigd, zo vertellen onze legenden.
Vraag: Wat is uw verklaring voor de Bermudadriehoek?
Antwoord: De zogenaamde “Bermudadriehoek” bestaat niet als gedefinieerde grens. Tijdens onze oorlog met de Atheners hebben we veel
veelzijdige kristallen, van golfbalgrootte, gedumpt in gebieden van wat je
vandaag de dag de Bermudadriehoek noemt. De kristallen waren vuurvaste,
krachtbronnen van sommige van onze wapens en energiecentra. Ze waren
in staat om de zonnestralen op te vangen en door het inwendig breken van
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de stralen werd een intense straal of laserstraling geproduceerd. De kristallen werden eerst gebruikt voor vreedzame doeleinden en later ontwikkeld
voor oorlogsdoeleinden. Deze kristallen zijn nog steeds operationeel 1.500
jaar nadat ze gedumpt werden in deze Caribische gebieden, die vervolgens
onder water kwamen te staan, maar die sindsdien geleidelijk zijn opgewekt.
Wanneer de zonnestralen de oceaanbodem van deze gebieden bereiken,
worden de kristallen tijdelijk geactiveerd. Als dit gebeurt, valt een stalen
schip of vliegtuig dat in contact komt met de stralen eenvoudigweg uit
elkaar. Hout wordt er niet door aangetast. In de jaren 1600 is een vloot van
drie Nederlandse schepen in de Sargassozee gezonken. Overlevenden, die
in de reddingsboten samen met houten deuvels werden gevonden, vertelden hoe hun grotere zeilschepen een deel vielen toen de metalen spijkers
van de schepen uiteenvielen. In 1641 bouwde de Nederlandse koning een
volledig houten zeilschip met hardhouten deuvels. Het schip, dat over
hetzelfde gebied werd verzonden, vond het drijvend puin van de voormalige wrakken en keerde in 1641 terug naar Rotterdam en vertelde voor het
eerst het verhaal van een zeeduivel die de pinnen van de schepen op at.
Tegenwoordig weten we dat dit gebied deel uitmaakt van de zogenaamde
Bermudadriehoek en de zeedemon is de vreselijke zwarte stralen afkomstig
van de kristallen die de vroege Atlantiërs in dat gebied gedumpt hebben,
nu onder water. Maar we mogen niet vergeten dat er ook achtergehouden
berichten zijn die beweren dat er recentelijk in het Caribisch gebied gestort radioactief afval mysterieuze effecten veroorzaakt. De straal in feite
wordt door ons een zwarte straal genoemd omdat hij niet te zien is. Onze
voorouders hebben de desintegrerende straal ingezet in hun oorlog met de
Atheners om hele steden en ook luchtschepen te vernietigen. Het is het
meest verwoestende straalwapen ter wereld. Het kleurloze kristal verzamelt
zijn energie van de zon (waardoor het kristalhelder wordt) gedurende de
dag en geeft het vrij wanneer het op volle capaciteit is opgeladen. Deze
kristallen zijn onverwoestbaar. Ze werden actief gemaakt door de bodem
van de huidige zeebodem die opstijgt, samen met het bodemzand dat voldoende verschuift om de slapende kristallen bloot te leggen. De kristallen
zijn slechts op bepaalde momenten actief. Ik geloof dat uw regering zich
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bewust is van de gevaarlijke periodes. Onze innerlijke zon is een aangepaste versie van deze kristallen en ook deze wordt deels geactiveerd door
de zon die het hele jaar door door door de Polen schijnt. Deze kunstmatige
zon werd gebouwd in het oude Atlantis, werd door onze ruimteschepen
naar binnen getransporteerd en eerst door de echte zon opgeladen nadat
ze in een baan om de aarde was gedraaid. Voorafgaand aan de komende
oorlog begonnen onze voorouders onze kolonie onder de 3000 jaar voordat
Atlantis zonk of ongeveer 15.000 jaar geleden. De kunstmatige zon heeft
perfect gefunctioneerd sinds de installatie ervan. Onze leidende, door de
techniek beschermde “Ray Mannen” gaan wel regelmatig naar binnen en
controleren de lantaarn op vervangingsonderdelen. De vuurvaste kristallen
zijn echter eeuwig houdbaar.
Vraag: Wanneer ga je voorgoed naar huis?
Antwoord: Als het Ministerie van Buitenlandse Zaken het toelaat, ben ik
van plan om voor een lange tijd boven te blijven. Het is mijn nieuwe thuis.
Tijdens mijn studie werd ik verliefd op een meisje aan de oppervlakte en
trouwde ik met haar. We hebben drie prachtige kinderen en ik heb van deze
bovenwereld mijn thuis gemaakt. Als mijn vrouw en kinderen het zouden
doorgeven, God verhoede het, tragisch genoeg voor mijzelf, dan zou ik
teruggaan omdat ik verwacht dat ik nog vele nuttige jaren voor de boeg heb.
Maar wie kent de toekomst zo precies? Misschien zal ik boven blijven tot ik
sterf. Ik heb er niet aan gedacht hoeveel jaren van mijn normale levensduur
ik zal verliezen door aan het aardoppervlak te blijven. Van 1977 tot 1979
zijn er vier interviews gehouden met de twee contacten in de binnenwereld.
Veel aspecten van hun afzonderlijke beschavingen werden besproken die
hier niet zijn geïntroduceerd omdat ze niet bijdragen aan de geloofwaardigheid van een holle aarde. Twee belangrijke openbaringen over hen moeten
echter wel onder de aandacht van de lezer worden gebracht. De eerste is de
langere levensduur van de oude rassen van de Binnenste Aarde die eigenlijk verwant zijn aan de oppervlaktebewoners. Uit de gegevens blijkt dat
de mensen hieronder, zonder uitzondering, minimaal honderd jaar langer
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leven dan wij in één enkel leven en dat miljoenen mensen blijkbaar nog
enkele honderden jaren langer leven. Totdat we hier verder bewijs van
verzamelen, zal een discussie over de lange levensduur van de bewoners
in de Binnenwereld worden opgeschort, omdat de mogelijkheid dat dit
waar is meer verontrustend is dan al het andere dat wordt ontdekt. Als de
Bodlanders enkele honderden jaren oud worden, dan zou een uitwisseling
van medische teams, wat de Bodlanders graag willen doen, wenselijk zijn
om de oppervlaktebewoners de onderstaande formules aan te reiken. Als
de Atturanen daarentegen al duizend jaar leven, is het dan niet mogelijk dat
de mensheid aan de oppervlakte inderdaad uit de gratie is gevallen sinds
hij de legendarische Hof van Eden heeft verlaten? En is de mensheid een
langer leven ontzegd door de eindige levenslange levenslange gevangenisstraf van slechts drie jaar en tien jaar? Op de vraag wat het grootste verschil
was tussen de Innerlijke en de Buitenwereld die hij voor het eerst opmerkte
toen hij aan de oppervlakte kwam om te leven, antwoordde Haammaan:
“Ouderdom, ziekenhuizen en mortuaria”.
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8-28 Conclusie hoofdstuk 8
Na dit deel gelezen te hebben en de vele citaten, uitspraken, verklaringen
van personen die midden in deze expedities gezeten hebben en getuigenverklaringen hebben afgelegd maar ook de vele officiële papieren die
vrijgekomen zijn, ga je de hele geschiedenis en het hele leven anders zien.
Via dit fantastisch verzamelwerk van John B. Leith en zijn medewerkers
komen we op het punt waar ik naar toe wil gaan.
Door het vrijkomen van vele rapporten en daarnaast de gelekte stukken is
dit deel, veelal over de Duitsers en hun rol in het geheel, zeer gedetailleerd
vastgelegd in kaarten en geschreven journaals. Het gaat dus veel over de
Duitse tijd en was de mooie link om binnen te komen in vele verzwegen
zaken.
Het komend hoofdstuk gaat dieper in over de misstanden, valse informatie
en de geheimen van het leven. De vraag is “Hoe lang wil je nog voor de
gek gehouden worden?”

Deel 3
Hoofdstuk 9
9-1 Wie zijn wij en wat doen we hier in dit leven?
Een vraag die velen stellen en ook vrijwel dagelijks door mijn hoofd spookt.
Ik ben zover mogelijk, door alle facetten van het leven gegaan, sta open
voor alle theorieën en heb gelezen wat er te lezen valt over geloven, wetenschap, verslagen en rapporten van mensen die wat te zeggen hebben. Dat
je dan in de cirkel komt van machtshebbers, tirannen maar ook geloven,
is een normale begrijpelijke weg. Maar ga je de zijstraten in en kijkt wat
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erachter ligt, zie je dat er één supermacht is die vele levenstouwtjes in
handen heeft. Vele mensen nemen aan, en dus ook ik in het begin, dat de
politiek die touwtjes trekt maar als je dan iets verder kijkt dan zie je dat de
diverse geloven akelig veel te zeggen hebben en dan een stap daarachter
kom je bij de superclub via een vrijmetselarij die dan de illuminatie schijnt
te zijn. Maar dan, dan zie je als je weer een deur opent dat er achter die
groep ook weer wat achter zit. Men praat dan over reptielachtige, reuzen
en buitenlandse wezens die alsmaar de absolute machtshebbers zijn. Men
gaat zo ver dat alles geregeld wordt vanuit verre plaatsen in het universum.
Ga je daar in verdiepen kom je op vele oude sage, verhalen, geschriften
en zelfs vele tekeningen en schilderingen die alsmaar wijzen naar hogere
machten maar ook naar superwezens (goden).
Door niet te accepteren dat er een illuminatie groep is die het voor het zeggen heeft, gingen andere deuren voor me open. Natuurlijk, al deze groepen
zijn een deeltje van het geheel en ja deze machtige groep bestuurt de wereld
zover ze mogen! De mens moet nu eenmaal opgedragen worden waar te
gaan, we zijn immers niets anders dan een bonk vlees en bloed met een
eigen “beperkte” energiebron!
Door te wroeten en stukjes informatie naast elkaar te leggen, doorkruisten
alsmaar mensen en stukken over een platte en holle aarde. De vele aanhalingen van die groep met zogenaamde bewijzen waren niet behulpzaam
maar later begreep ik dat deze mensen de informatie die ze hadden vrijgegeven totaal verkeerd interpreteerden. Zo kwam ik dieper in de holle
aarde theorie terecht en de documenten die daar via verschillende landen,
strijdkrachten en hun politiek, begonnen ook in deze zaak dingen zich te
openbaren. Met de gegevens van de vlakke aarde en hun kaarten, en de
gegevens van de holle aarde, kwam precies een geweldige ontdekking
naar boven die me weer een stap verder bracht bij de vraag wat we doen
en waar we voor dienen.
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9-2 Zaken op een rijtje
Het grootste geheim wat we hebben op deze rots waarop we leven is het
geheim van de ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen of te wel Ufo’s
genaamd in het kort. Vreemde objecten zoevend door onze lucht en soms
heel indrukwekkend om te zien. Zo heb ik tweemaal boven ons huisje in
Bandabou (Curaçao) twee grote objecten (schepen) gezien met daartussen
tientallen kleine voorwerpen die alsmaar elektrische ontladingen teweegbrachten en we bij een heldere hemel in een plotsklaps zwaar onweer
belanden! Dit gebeurde twee nachten achtereen en daarna nooit meer
waargenomen.
De kracht, de energie die daarboven ons huis hing was enorm en wat de
reden geweest is dat het net boven ons gebeurde was ook een raadsel. Nu
hebben we op ons eiland soms zeer vreemde zaken meegemaakt wat betreft
energie en frequenties maar deze objecten en deze enorme kracht waren
werkelijk bovennatuurlijk maar zeer indrukwekkend.
Deze Ufo’s worden wereldwijd verzwegen maar ook ontkend. Als men
erover schrijft wordt er alsmaar aangenomen dat deze schepen/voorwerpen
buitenaards zijn! Maar zijn de meeste Ufo’s niet een binnenaards object?
Men koppelt alsmaar alle schepen en alle wezens aan een buitenaards bezoek en Mars en Venus zijn veelal de gelukkige die dan vernoemd worden,
doch is het misschien in vele gevallen de oorsprong niet dichterbij te vinden? Zo stapelen zich alsmaar vragen op waarvan we nu al hebben kunnen
lezen dat er misschien wel eens wat anders aan de hand is op deze planeet.
Ufo’s zie je overal en ook bij zwaarbewaakte plaatsen op de aarde maar ook
boven regeringsgebouwen en openbare symbolen van onze tijd. Buiten de
vele losse artikelen die je hebt kunnen lezen werd er ook het groot gedeelte
van het boek van heer John B. Leith hier besproken. Interessant is dat deze
heer Leith toegang had tot vele files en ook geholpen werd door senatoren,
congresleden, topmilitairen in alle diensten en hoge ambtenaren, evenals
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agenten en gepensioneerde agenten van de Centrale Inlichtingendienst en
het Federaal Bureau voor Onderzoek. Dat maakt dat zijn verslag en hun
aangehaalde gevallen een werkelijk bewijs is dat er meer gaande is als
enkele mensen op de maan krijgen. Het huidige ruimtevaartprogramma
is een farce en is het sluizen van veel geld voor het ware programma dat
al vele malen verder is als die omhooggeschoten lucifers. Ook werden
door al die verklaringen zaken duidelijk wat Ufo’s werkelijk zijn en wie
er veelal achter zitten.
De VS, Canada en Groot-Brittannië en Duitsland zijn de belangrijkste bewaarders van de geheime Ufo-kennis. Gelukkig zijn er mensen die ondanks
alle verboden toch zaken op papier durven te zetten en verklaringen willen
afgeven. Het zijn die verklaringen die al eeuwenoude geheimen langzaam
maar zeker vrijgeven en bevestigd worden door de versnipperde bewijzen
die rond de wereld te vinden zijn.
Nu dat we over het punt zijn gekomen van 50 jaren geheimhouding zien
we meer en meer kaarten, tekeningen, rapporten, verklaringen maar ook
manuscripten opduiken die gaan over zaken die we niet mochten weten.
Want alles dat gezet werd onder het woordje “militair geheim” en “nationale
veiligheid” begint nu af te brokkelen en zich te openbaren. Dat men bang
is dat ook de “gewone” mens meer gaat weten blijkt wel want nog steeds
is het woordje Ufo een vaag begrip. Het ergste is dat alle voorgaande jaren
mensen gek werden verklaard als ze kwamen met bewijzen en voorvallen
die ze zelf mee hadden gemaakt met Ufo’s.
De proeven op mensen bestaan!
Het verdwijnen van mensen bestaat!
Marsmannetjes, geef het maar een naam!
Ja, ook verder dan onze aarde zijn er levende wezens en van oudsher wordt
de aarde al duizenden jaren bezocht en het is een vaststaand feit dat ook
vele “buitenaardse” zich gemengd hebben in het aardse leven.
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En dan komen we op een belangrijk punt en dat is dat de buitenaardse
kennis bij de meeste religieuzen en vele wetenschappers en “opvoeders”
bekend is en zij allemaal minuscuul kleine wijsheden bezitten waarvan ze
niet werkelijk weten wat deze voor dienen. Het geheel zit feitelijk ingenieus
in elkaar en de mens weet niet wat er werkelijk gaande is. Het overzien van
het geheel is gelukkig voor een select groepje weggelegd, voor de rest wat
overblijft is er geen totaalbeeld te vormen. Dat is overduidelijk.
Wat duidelijk is, is dat god niet het fenomeen is waar vele geloven zich
aan vasthouden. Dat verklaart ook dat alles in die geloven alsmaar achter
het woordje God, Boeddha, Allah en Christus verscholen wordt. Dat weer
om zo snel mogelijk uit hun moeilijke situatie te redden en af te doen met
een van deze superkarakters.
Wat ook zeker zal gebeuren is dat veel hier beschreven als “Science Fiction” wordt betiteld buiten de groep die zelfs ook alles in het belachelijke
wil trekken. Dat bewijst dan meteen dat we dicht bij de waarheid zitten en
dat men aan het zweten is en alles in een andere context probeert te zetten
zodat de mensen er verder geen aandacht meer aan spenderen.
Zie hier een stukje van een voorval:
“Een buitenlandse regering klaagde bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat hun ambassadepersoneel door de auteurs werd gepest.
In een ander land werd het verblijf van de onderzoeker ingekort toen hem
gevraagd werd te vertrekken. Het Vaticaan registreerde een sterk diplomatiek protest bij de President van de V.S. dat een van zijn topministers werd
ondervraagd en onder dwang doorzocht terwijl hij materiaal naar de V.S.
bracht voor de auteurs. Een speciale hoorzitting van congres- en senaatscomités kwam in Washington bijeen om te handelen naar aanleiding van
de weigering van een overheidsinstantie om niet-gerubriceerde informatie
vrij te geven zoals vereist in het kader van het Freedom of Information Act.
In een ander geval werd de onderzoeker in hechtenis genomen omdat hij
probeerde niet-gerubriceerde nationale archieven te fotograferen en werd
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een uitvoerende opdracht gegeven om hem uit de gevangenis te bevrijden.
En net zo beledigend was een krachtige herinnering dat het verzamelen
van informatie en foto’s van onze voormalige Duitse vijanden onder een
nog steeds bestaand oorlogsstatuut verraderlijk was.”
Men wringt zich in alle bochten om zo veel mogelijk af te schermen. Het
ergste is dat de vrijheid van informatie in gevaar komt. We laten ons veel
te snel de monden snoeren en denken dat we met een zwaard de draak aan
het bevechten zijn. Nu, ook die gevechten kunnen anders aflopen als we
onze ogen maar open blijven houden en weten waar de juiste steken te zetten om de draak te verslaan! Stilzwijgen is geen optie, het blijven plaatsen
van steeds meer puzzelstukjes zal eens de mensen doen laten doordringen
voor waar ze werkelijk dienen.
Door de wetenschap, die een heilige koe is, alsmaar aan de tand te voelen
en zaken voor te leggen, zie je dat er alsmaar bijgesteld wordt in theorieën.
Men beroept steeds meer op de kwantumwetenschap die een springplank
is naar een geheel nieuwe richting in de wereld van “weten”!
We zien in de oudere boeken alsmaar de angst van atoombommen en de
Russen, maar ondertussen is dat het gedeelte wat zeker herzien is. Vele
zaken blijken werkelijk anders te zijn en de “dreiging” ligt op een andere
plaats. Dan merk je dat elke tijd van de geschiedenis een andere schuldige
aanwijst zodra de mens weer aan het falen is. Het is dan die macht die alsmaar aan de top is, die bepaalt wie het gevaar is, welke ingreep en welke
actie. Maar zit het gevaar niet in ons zelf?
We hebben grote steden zien komen, beschavingen werden totaal weggevaagd door oorlogen maar ook natuurrampen. Daarnaast hebben we nog
resten van onverklaarbare bouwwerken, ook deze grotendeels verwoest
door oorlogen. We hebben culturen en kennis gehad bij vroegere volkeren
die vele malen verder waren in hun kennis dan wij nu zijn. Ook zij hebben
de vooruitgang niet vast kunnen houden! Dus wat is de grootse vijand van
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ons bestaan? Ja, wij zelf, de mens die niet begrijpt hoe om te gaan met de
krachten laat staan met zichzelf en de mensen om zich heen.
Op deze planeet is een fenomeen steeds duidelijker geworden, de ongeïdentificeerde vliegende objecten - en daarmee de binnen- en buitenaardse
wezens die tussen ons leven en vele zaken sturen wat wij karma noemen!
Ondanks dat veel stilgehouden wordt, is tussen de regels door nog steeds
zaken te vinden die volgens onze natuurwetten niet te verklaren zijn. Dat
kan ook niet want zoals ik al eerder stelde de gehele wetenschap zal op de
schop moeten en de arrogantie en ego zullen plaats moeten gaan maken
voor de ware natuurwetten van deze planeten en zo ook het gehele universum. Kijk alleen al de belachelijke theorieën die we gelezen hebben
in hoofdstuk 1 over het ontstaan van het heelal. Het is toch ongelofelijk
dat we vasthouden aan deze beweringen puur omdat een paar politieke,
godsdienstige geleerden het zo bekonkeld hebben.
Het gaat pas interessant worden zodra men gaat praten over donkere energie en het “niets” waar alles in hangt. Nu, dat “niets” is heel veel en is de
gehele universele kracht. Alleen we hebben het nooit kunnen waarnemen
en willen het niet zien. Dat er iets meer bestaat is ook bewezen anders kon
er nooit een ruimteschip hobbelen van het ene naar het andere stelsel. Ook
die techniek laat het gehele bedenken van tijd in haar hemd staan. Praten
we nog niet over de belachelijke aardse tijdsbeweringen.
Voorzichtig gaat men corrigeren en laat men al vallen de “alternatieve
zwaartekracht” wat al een klein openingetje geeft naar meerdere mogelijkheden.
Zo zien we in hoofdstuk 2 de ware leugens over god en goden. Als je die
wetenschappelijke verklaringen leest, merk je dat men om zaken heen draait
en leugens aan elkaar plakt om maar een verklaring te hebben. Als men
werkelijk zaken zou durven schrijven dan had men geschreven;
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“God en zijn medegoden zijn wezens die voor de mens onbereikbaar zijn
en gebruik maken van de menselijke energie om zo te blijven bestaan.”
Wij mensen zijn kleine energiebronnen die batterijen zijn voor de grote
kracht. Je weet wel de grote kracht die in elke kinderfilm of Science Fiction
als hoofdspeler opduikt! Dat is geen toevalligheid en is bewust gekozen
omdat het zo is. Bij de een is de grote kracht slecht en de duivel, bij de
andere kant is er een goedaardig wezen wat tegen geweld is en macht. Maar
welk scenario men ook neemt, ALLEMAAL wil men de kracht beheren of
bezitten. Het mooie zie je in de meest oosterse films waar monniken vechten met oosterse wijsheden en technieken maar ook zij zijn allemaal voor
de absolute kracht bezig in de vorm van hun meester! Eens bij nagedacht
wat hierachter zit? Ook even denkend aan de films Avatar en de Matrix?
Het meest onthullende wetenschappelijke verklaring is wel hoofdstuk 3 die
de gehele leugenkast hebben moeten opentrekken om nog een enigszins
verhaal te brengen. Het ontstaan, cijfers en het gehele sprookje klapt uit
zijn voegen door leugens.
Van die leugens ga ik snel naar Hoofdstuk 4 wat van leugens naar onbegrip
en misinterpretatie gaat. Want hoe ga je iets beschrijven als je beter weet en
de waarheid niet naar buiten mag komen. Je haalt dan zaken aan die totaal
mis zijn en je gaat dan zaken belachelijk maken of illustreren met zaken
die werkelijk op een andere manier beschreven zouden moeten worden.
Geloven bemoeien zich ook er nog mee en worden zelfs als bewijs aangevoerd. Helaas voor de platte aarde theorie luisteren/lezen ze niet goed wat
deze heiligen eigenlijk zeggen!
Hetzelfde geld ook voor de holle aarde theorie die beschreven is in hoofdstuk 5. Ook hier valt men van de ene dwaling in de andere. Al gaat men
later wat oude aantekeningen zetten die weer wel duidelijk aangeven dat
er beneden ons veel aan de hand is.
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In hoofdstuk 6 gaan we naar buitenaards leven maar wordt er weinig gekeken naar de velen buitenaardsen die hier, op en in deze bol leven. Wederom maakt men zich belachelijk als men schrijft dat men boodschappen
de ruimte insturen om contact te krijgen met buitenaards leven dat terwijl
er duizenden buitenaardse wezens tussen ons wonen, leven en werken en
duidelijk aangegeven hebben wat de boodschappen zijn. Wie is hier nu wie
voor de gek aan het houden en hoe dom is nu de wetenschap?
Door snel de wetenschap af te sluiten zien we duidelijk dat men het ene
leugengat wil sluiten met duistere theorieën. Gelukkig komen nu documenten en foto’s vrij die aangeven dat er een valse geschiedenis en valse
wetenschap beschreven is. Een geschiedenis met veel onbegrip, gestuurd en
bepaald door alleen de vermogenden. Het wordt tijd de ware kennis open
te gooien zodat we als mensen verder kunnen gaan in onze weg.
9-3 Wat wijze woorden
Wat wijze woorden
In de woorden van Richard Feynman, de beroemde kwantummechanicafysicus:
“Als je dacht dat de wetenschap zeker was? Nou, dat is gewoon een fout
van jouw kant.”
In de eerste 6 hoofdstukken heb ik ruimschoots de wetenschap aan het
woord gehad en alsmaar lezen we ontkenning zodra het niet in hun straatje
past. Wat dan triest is, is dat wij deze verwrongen en valse informatie
moeten leren op scholen, scholen die pretenderen ons zaken bij te brengen
maar in werkelijkheid worden we zo gehersenspoeld dat we allemaal in
één richting mogen denken en ook nog moeten geloven dat dat de absolute
waarheid is.
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In vele energieniale boeken die ik geschreven heb, heb ik geprobeerd de andere kant van de wereld te laten zien. In de reeks kritische boeken beschrijf
ik, in vele gevallen, alle maatschappelijke dwalingen en zien we dat we in
een Matrix leven die alles behalve natuurlijk is. De film “The Matrix” was
er duidelijk over maar ook de boeken over Hologram en Dimensies van
mijn hand zijn duidelijk in waarin we zitten, leven en bestaan. Ik weet dat
veel wordt als zweverig gesteld en dat is puur omdat men blijft ontkennen
dat men in een fakewereld leeft. Bij deze fakewereld is een sociaal netwerk
een uitstekende vluchthaven, dit media maakt dat je al van geboorte af niet
meer denkt en alles automatisch absorbeert wat er voorgehouden wordt.
Het menselijk “slavenras” heeft haar ultieme stadium bereikt in aantal maar
is ver achtergebleven in haar kennis.
Dat is de reden waarom als opvolger van mijn vorige energieniale boeken ik dit boek geschreven heb. Geschreven is een groot woord want het
meeste zijn verzamelingen van verklaringen, rapporten en documenten die
langzaam maar zeker prijsgegeven worden maar zo ver verspreid liggen
dat er geen overzicht was. Door baanbrekend werk van vele mensen die
ook geloven in een “meer” heb ik volgende opsomming gemaakt van wat
we tot dusver hebben gelezen.
Nogmaals, veel komt uit pas vrijgegeven documenten van en rond de Duitse
bevolking en hun oorlogen. Maar juist daar hebben we vele bewijzen gezien
en mogen lezen wat er werkelijk gaande is.
9-4 Een korte samenvatting
Binnenste van de aarde
De continenten die tot dusver op ons pad gekomen zijn:
Agartha
Atturas
Shamballa
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Aryavarta
Bodland
Vikingland
De verschillende groepen
Atturrese (verzorgen bewaking boven op de aarde)
Staven
Oude Duitsers
Vikingen
Nieuwe Duitsers (De zes koninkrijken van de Oud-Duitse Saksen)
Nieuwe Atlantiërs
Bodlanders
Eskimo’s
Nieuw-Guineaanse (primitieven)
Borneo (primitieven)
Verborgen steden Ondergronds
Shamballa (verbonden met Tibet)
Potala
Atturraas
Verborgen steden op de aarde
Er zijn nog 28 steden onder waterkoepels aan de oppervlakte van de aarde
in diverse zeeën.
Dan krijgen we het gegeven dat de Maya’s zich hebben teruggetrokken in
de binnenwereld en een van de bevolkingsgroepen aldaar zijn.
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Kenmerken van diverse groepen
Elder Race
Reuzen, Lange wezens 4-5 meter
Reptielachtigen (vele verklaringen vanuit de illuminatie)
Negas
Avatar Rama “Avatar achtige” blauwe wezens
Groene wezens (vondst 2 groene kinderen)
Egyptische goden die connectie hebben met de onder en bovengrondse
wereld.
Ra
Thoth
Anubis
Bovengrondse groepen die connectie hebben met de ondergrondse
wereld.
Thule Society
Duitsers paranormale gemeenschap
Kaart van binnenste aarde.
Heinrich C. Berann voor de National Geographic Society.
Kaarten en coördinaten onderwereld besproken in hoofdstuk 7.
Ingangen naar de Binnenste Aarde waren in Egypte, Tibet en de Yucatan,
en voegde er ook aan toe dat er andere ingangen waren in de Bermudadriehoek, Sovjet-Unie en Afrika.
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Eerste contact ondergrondse wereld in de Duitse tijd.
30 Duitsers amazone gebied Brazilië/Peru 1572 Von Luckner kwam na een
aanval in een grot met een tunnel diep de aarde in.
Von Luckner eerste Duitse die een ondergrondse nederzetting creëerde.
Het keizerlijke Duitsland eist vrije toegang via de Zuidpool tot de binnenwereld via de Antarctische wateren met het oog op de toekomstige kolonisatie.
December, 1914 en januari tot en met maart 1915, waarin de vredesinspanningen van Amerika.
Expeditie 1937-38 kapitein Ritscher.
Het 100 pagina’s tellende rapport en de 300 foto’s veroverde documenten
uit Bonn
Geheime overheidsdienst.
Veel werd bevestigd door Dr. Jerrmus over de Duitse verplaatsing.
1943 Tunnel bouwer Duitse ingenieur, Karl Schneider voor de “Inner Earth
Railway Company”.
Koning Haakkuuss van Bodland stuurde zijn persoonlijke ruimteschip naar
Argentinië om Hitler naar beneden te brengen.
Het zal drie generaties duren om je (Hitler’s) fouten uit het verleden te
corrigeren door de Duitse jeugd ten onrechte te indoctrineren, en zes
generaties zullen nodig zijn om de nationale instincten van agressieve en
verkwistende oorlog volledig te begraven.
Nu wonende Duitse mensen ondergronds (telling 1977)
Hagner (bevolking, 1977, 180.000)
Baron Von Brighttner (bevolking 1977, 100.000)
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Sillisteen (bevolking 1977, 12.000),
Aartshertog Von Kitchiner (bevolking 1977, 62.000)
Duitse rijk ondergronds “Bodland”, koning Haakkuuss van Bodland.
Genaamd De nieuwe Atlantiërs of Atturianen.
Tegenwoordig keren de Duitsers terug naar de oppervlakte bij Iquitos, vandaar naar Manaus en via VARIG Airways naar Rio de Janeiro. Van daaruit
reizen ze per PanAm naar San Juan, Puerto Rico of Lissabon, Portugal en
vervolgens per vliegtuig of trein naar Duitsland.
Duitse vierde rijk (binnenste aarde)
Overlijden Adolf Hitler
Kasteel La-Aljaferia, Zaragoza, om 5 uur ‘s ochtends op de koude, natte
ochtend van 25 oktober 1974 overlijdt Adolf Hitler.
Zware haat tegen de Russen door de Duitsers.
Expedities
1939 en 1940 South Polar expeditie admiraal Richard Evelyn Byrd om
Hitler te zoeken in de nieuwe wereld.
Admiral Richard Byrd Jr reis naar binnenste aarde 1947.
1947 Kapitein R. Davies.
Reis duurt 15 dagen via amazone gebied.
Toestemming af te reizen naar onderwereld is onder andere via Berlijn en
via IJsland.
1.400 mijl lange Noordpoolopening.
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Er zijn drie grote ingangen gemaakt door mensenhanden naar het binnenste
van de aarde.
In 1965 maakte de NASA een volledige, gedetailleerde inventarisatie van
de binnenwereld.
James McBride in 1816 zie holle aarde boek:
“The Memoirs of Grand Admiral Tirpitz”
Lapps, Eskimo’s, Chinezen, Scandinaviërs, Duitsers, Grieken en andere
grote etnische groepen nog steeds onderaards leven.
Estes Plateu vertrouweling op aarde met onderaarde.
Ontstaan vliegende schotels in die tijd.
Aanloop vliegende schotels bouwen door mensen.
Jonathon Caldwell / Majoor Davies.
Jonathon E. Caldwell eerste helikopter bouwer bij 37 jaren verdwenen.
1938 Contact via een vliegende schotel met een Venusiër.
Tijdens de laatste jaren van de oorlog verdwenen op mysterieuze wijze
hele Duitse ronde vleugels fabrieken.
1936 Brits-Columbia ‘s werelds eerste productiefaciliteiten voor ruimtevaartuigen.
1944 Caldwell 500 ronde vleugelvliegtuigen met anti-zwaartekrachtmotor.
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23 april 1945 eerste gebruik laserstraal vanaf een Duitse onderzeeër de
Leviathan.
Eerste Duitser Antarctica Heinrich Broddan.
Was ook eerste Duitser die de eerste anti zwaartekracht device ontving.
18 februari 1975 nieuwe metaalsoort wat momenteel gebruikt wordt in de
nieuwe UFO technologie.
Vliegende schotels incidenten
Farmington Incident 17 januari 1955.
Irrigon 1958.
Mantell-incident Godnam Field, Kentucky 7 januari 1948.
In het jaar 2000 is het eigenlijke werkpaard en de militaire frontlinie van
de wereld het rond vleugelvliegtuig of te wel UFO.
Steeds meer informatie lezen we de laatste jaren en zelfs de term “UFO”
wordt als gewoon gezien.
Opmerkelijke uitspraak “Binnenaarder”.
“Uw samenleving lijkt zich meer bezig te houden met de bescherming van
overtreders dan met de rechten van de overtreders.”
Hollow Earth Research Society in Ontario, Canada bestaan van holle
aarde.
Volgens de platte aarde gelovers is er rond ons heen een wal van ijs. In
werkelijkheid is die wal van ijs rond de Noordpool ingang van de benedenwereld 10.500 voetpas van de Axel Heiberg.
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In 1980 bevestigen NASA-kaarten dat de zeebodem van het Noordpoolgebied een glooiende depressie is die begint in het noorden van Groenland en
ongeveer 2.200 mijl loopt. Eigenlijk begint de helling van de oceaanbodem
ongeveer op de 85ste breedtegraad en wordt uiteindelijk de keel van het
Noordpoolgebied die naar de holle aarde leidt. De Noordelijke IJszee is
blijkbaar in een oneindig zwart gat waar alles in verdwijnt.
Foto- en filmmateriaal mag niet naar buiten komen maar ook satellieten en
alles wat vliegt moet de absolute Noord- en Zuidpool vermijden. Expedities
worden stilgelegd als men te dicht bij deze kernen komt.
“Zwaartekracht” geen kracht, het is een vervorming in de ruimte-tijd.
In 2017, toen twee neutronensterren met elkaar in botsing kwamen, bewezen ze dat “zwaartekracht” geen kracht is het is eigenlijk een vervorming
in de ruimte-tijd. Volgens Einstein valt een appel van een boom, omdat
de appel reageert op de kromming van de ruimte-tijd veroorzaakt door de
massa van de planeet. Er is geen aantrekkelijke kracht die zwaartekracht
heet. Eerlijk gezegd is dat een enorme paradigmaverschuiving.
Vandaag de dag meet het Cavendish-experiment de massa van het ene
object op basis van zijn trek naar een andere massa. Maar zelfs voor de
herdefiniëring van de zwaartekracht had deze theorieën al gebreken. Zwaartekrachtomstandigheden in een wetenschapslaboratorium lijken in niets
op de omstandigheden in de ruimte; en het gaat ervan uit dat elk deeltje
een vaste kracht uitoefent op alle andere deeltjes, waardoor de zeer reële
mogelijkheid wordt uitgesloten dat deeltjes in de buurt van het oppervlak
van een planeet een kracht zouden kunnen uitoefenen die groter is dan die
diep in de ruimte.
Dus, als zwaartekracht niet langer een geldige theorie is, en het wordt
gebruikt om massa te bepalen, en de massa van de Aarde wordt overschat,
dan volgt hieruit dat de massa’s van alle andere planeten in het Zonnestelsel ook overschat zijn.
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Magnetische lijnen – zwaartekracht
Elektromagnetische energie
Charles B. Wilkerson perfecte reproductie van de wereldbol ronde kamer
piramide van Gizeh geheim magnetische lijnen.
Erik Verlinde “Het heelal is niet leeg” - “Zwaartekracht is een illusie”

9-5 Dieper in de materie
En zo hebben we even een kort overzicht wat we gelezen hebben en vele
vragen oproept maar ook vele antwoorden bevat. Als je goed naar de
documentatie kijkt dan zie je dat er veel verzwegen wordt door de vele
instanties en leiders. Als in de tweedewereldoorlog vliegende schotels al
normaal waren dan vraag je je af waarom we nu nog, deze tijd, klungelen met vervoer, contacten met buitenwereld en de vele leugens rond het
afvuren van raketjes die zogenaamd mensen de ruimte inbrengen! Zoals
ik al schreef, het gehele bekende ruimtevaartplan van de diverse ruimtevaartcentra op deze aardbol is niets meer dan het wegsluizen van zeer
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veel geld naar de onderwereld en een cover voor het vervaardigen van
hoogwaardige machines of te wel Ufo’s. Maar de onderaardse knowhow
is zeer ver verscholen en wordt met alle mogelijke middelen beschermd
zowel boven als onder de grond.
Denk even dat vele zeer oude culturen nog steeds bestaan en het die wezens/mensen zijn die technieken van gewichtloosheid, snel verplaatsen
en het vervaardigen van bouwsels die nog steeds voor ons raadsels zijn,
beheersen en mee weten te werken. Ik heb al meerdere malen in diverse
boeken aangehaald de grote krachten die wij bezitten. Verder heb ik ook
vele malen over geschreven dat er alles aan gedaan wordt om ons deze
krachten te ontnemen, denk even nu aan de nieuwe 5G. Het is een vast
gegeven en we weten allemaal dat we alsmaar afgekapt, tegengehouden
en energieloos worden gemaakt door technieken die energie van ons ontnemen. Het is deze 5G energie die ons nu lam moet slaan daar we teveel
zijn en teveel energie produceren die vijandelijk kan zijn voor beneden.
We zien dan ook in videobeelden dat er op sommige momenten vreselijk
veel energie de ruimte in wordt gewerkt om zo te ontladen.
Door het gegeven van energie blijft alsmaar door mijn hoofd schieten dat
wij simpele energiecollectoren zijn voor die wezens die voor ons onmetelijke krachten bezitten en wij bestempelen als zijnde goden! Het tot elkaar
brengen en energie aftappen bij mensen, is in de godsdienst een normaal
gegeven en zien we alsmaar gebeuren. Men komt niet bij elkaar om te
bidden en de objecten die als heilig worden gezien zijn niet heilig maar
de connectie tussen ons generatoren en die wezens die het nodig hebben.
Maar ook grote evenementen als sport, muziek en verdere optredens worden daarvoor gebruikt.
En dan denk ik aan de onmetelijke grote binnenaardse zon die er is en met
alle mogelijke apparatuur beschermd wordt. Nee, de mensen die beneden
wonen hebben deze zon en licht niet in het geheel nodig en is ook niet hun
absolute levenslijn. Het blijkt duidelijk een “generator” voor meer leven
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elders. De vele bouwsels die we op aarde hebben zijn daar onderdeel van, al
zijn er momenteel niet veel actief omdat er ondertussen nieuwe wegen zijn
gevonden om te leveren. Nee, die kunstmatige zon is een device (bron) die
door onze energie wordt gevoed en dan vanaf het oppervlak getransporteerd
wordt naar enkele zeer machtige individuen/plaatsen!
Hoeveel films hebben we niet gezien tussen kwaad en goed? Hoeveel
keren zien we niet de onmetelijk grote energiekracht die sommige spelers
bezitten en gezien worden als goden of de duivel. Wat was het stukje over
de genezing van een van de vrouwen van een van de grootste uitvinder in
de Duitse Ufo tijd? Het werd beschreven als het duivel uitdrijven en de
verschijning van Jezus allemaal in een verplicht christelijk geloof! Denk
even na, je hebt contact met buitennatuurlijke wezens en die gaan een
duivel uitdrijven en Jezus oproepen? Dat stukje zegt alles in dat specifiek
verslag en dat stukje laat zien dat onze energie gebundeld ge- misbruikt
wordt door de machtigen.
Lees de vele ritualen of gebruiken maar eens aandachtig door, maar ook
oude stukken en boeken over de vele diverse geloven. Steeds zie je diezelfde kern alsmaar verschijnen en is het duidelijk waar alles om gaat. In
alle jaren dat ik met energie bezig ben is duidelijk dat er een grote kern
is waarvoor wij zijn. Door een deel van de energie te beheersen is veel
mogelijk en dat klopt ook omdat de superkrachten die er zijn deze energie
van ons hard nodig hebben en het ook aanwenden.
In deze korte stukken heb ik al weer veel gezet en zal menig persoon doen
laten nadenken. De rechtlijnige onder ons zullen afhaken en denken van
“het zal mijn tijd wel duren, ik feest door”. Maar als je werkelijk gaat
inzien wat feesten inhoudt en wat het doel is om grote groepen mensen
te verenigen zie je ook dat hierdoor onbekende kracht worden genomen
uit het geheel. Zie wat de grote tirannen van de wereld doen maar zie ook
wat presidenten, wereldleiders, artiesten doen inclusief een Elisabeth van
Engeland en een Alexander van Nederland. Ze slurpen de mensen hun
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energieën op als middelpunt van dat evenement te staan. Eens afgevraagd
dat zodra er een climax is ontstaan de spreker met beide armen omhoog
staat? Vreemd is dat de mens dit toelaat en zelfs er vanuit gaat dat ze
gezien of gehoord moeten worden. Groten der aarden hadden altijd vele
mensen om zich heen, zodra de menigte minder werd, verloren ze hun
kracht. Hitler, Stalin, Mao groeiden als ze tegen honderdduizend mensen
stonden te schreeuwen.
Is het opgevallen dat we de oplossing van de mens en overbevolking willen
oplossen door verder in het heelal te gaan zoeken? We willen het op andere
planeten zoeken en weer andere willen bepaalde groepen uitschakelen
omdat zij volgens hen het probleem zijn. Er zijn heuse plannen om de
wereldbevolking terug te brengen naar een half miljard! Het is politiek en
de elite groepjes met de rijken der aarde en hun gebouwen waar veel verdoezeld moet worden want zij zijn de eerste stap naar de kern. Na deze trap
zien we godsdienst en geloven die via duivels en goden onze wetenschap
afremmen en zelfs doodmaken. Wij mogen niets weten van de kern van
het leven. Het is niet voor niets dat kilometerslang boeken en geschriften
opgeslagen liggen ver van ons vandaan! Na trap twee krijgen we een trap
van wijzen en absolute aardse top. Deze personen dirigeren de zaken op
aarde en voeren uit wat er van beneden wordt opgelegd. Steeds duidelijk
wordt dat de binnenaardse wezens uit het Agartha
District de dienst uitmaken, dat voor vele honderdduizenden jaren. Daar
het leven in het binnenste van de aarde ook gesplitst is in lagen zie je duidelijk de primitieve wezens, dan het deel wat vanuit Duitsland is gezeteld
en dan de oergroepen die zelfs zo ver teruggaan dat er wezens bijzijn die
buiten deze aarde zijn opgegroeid. Deze laatste groep in district Agartha
stuurt het geheel daar ze bij machte zijn om met de energie te werken en
de kennis hebben die ver van deze planeet zo gewoon is.
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9-6 De geheimzinnige Ufo’s
Hoever we ook teruggaan, we zien overal verklaringen en afbeeldingen
van Ufo’s. Ondanks dat vele mensen contact met of Ufo’s gezien hebben,
wordt er alles aan gedaan om die mensen die het naar buiten brengen over
contacten, goede en slechte ervaringen, allemaal het zwijgen op te leggen
en hen zelfs de stempel “gek” of “krankzinnig” opgelegd wordt. In de
ergste gevallen verdwijnen die mensen die dan alsnog blijven volharden
in hun verklaringen.
Ik vergeet nooit toen ik mijn ervaring vastlegde op een webpage waar vele
vreemde zaken gebeurde rond onze woonplaats. “Aug 2017, Bewezen
manipulatie“
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Weather1.htm
Mensen waren er echt niet blij mee en er werden zelfs bedreigingen mijn
kant gestuurd. Als je bovengenoemde pagina in zijn geheel leest, zie je wat
er op een klein eilandje gaande is en verklaart ook waarom ik vreemde
verschijnselen zie.
Wat me verder opvalt, zijn de ontkenningen van lokale instanties. Ondanks
de kleinschaligheid weet men bepaalde zaken snel belachelijk te maken
en zelfs de persoon die het naar buiten brengt de mond te snoeren. Zelf
maakte ik mee dat alles wat pers maar ook internetverbindingen totaal
werden afgesloten om mij zo monddood te maken. Kranten en TV werden
verboden om iets van mij los te laten laat staan mij het woord te geven.
Dus de angst zit er bij deze instanties goed in, maar wel duidelijk dat er
“van hogerhand” duidelijk zaken opgelegd worden, iets wat al door diverse
mensen is toegegeven.
Er gaat momenteel geen dag voorbij of er zijn op internet Ufo meldingen
en alsmaar blijven deze op buitenaards afgestemd. Een deel is waar want
we zien inderdaad dat er een ware communicatie is met de buitenwereld
en de aarde. Maar veel van de Ufo’s die wij zien zijn bouwsels gemaakt op
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deze aarde en de meeste wel onder ons aardoppervlak. Er zijn verschillende
beelden op internet te vinden die laten zien dat Ufo’s uit bergen komen
of uit open ruimtes die dan over het aardoppervlak gaan en dan op een
gegeven moment in een soort “poort” verdwijnen! Iets wat al heel lang
gerapporteerd wordt en we weten dat de Ufo’s onzichtbaar gemaakt kunnen worden maar ook plotsklaps verdwijnen, wat bevestigt het tijdreizen
tussen diverse dimensie.

Het gegeven verschijnen uit grotten of onderaardse bouwsels is al geen
geheim meer en er zijn verschillende plaatsen op deze aardbol die streng
verboden zijn voor onbevoegden. Mensen worden opgepakt, verdwijnen
daar en zullen nooit meer een kik laten. Deze zeer streng bewaakte plaatsen
weten we dat ze vrij diep de aarde ingaan maar zijn faciliteiten waar men
veelal experimenten doen met mens en dier. Vele vreemde ziektes komen
uit deze schachten en vele technieken worden daar uitgeprobeerd en verder
ontwikkeld. Doch onder deze zeer streng bewaakte plaatsen vallen ook de
enkele ingangen naar het binnenste van de aarde. Je kon ook lezen over
dat men schrijft dat de gangen verbreed en beter toegankelijk zijn gemaakt
(men praat over treinen die hier dagenlang door racen). Er werden gangen
rechtgemaakt en aangepast voor een betere toegankelijkheid voor die
personen die reizen tussen de boven- en onderwereld. Met al dat boren
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van de experimentele stations en al dat veranderen kwam men soms in de
knoei met de onderaardse gangen naar het binnenste van de aarde en hun
gangenstelsel.
Verder wil ik hier even stellen dat de ondergrondse steden zoals bij Denver
en op vele andere plaatsen niets te maken hebben met het leven in de holle
aarde. Deze ondergrondse menselijke steden zijn er omdat de bovengrondse
mens bang is dat er op aarde iets goed misgaat. Maar men vergeet dat men
leeft in toch de buitenste mantel van die aarde die poreus is en geen ware
bescherming zal bieden bij werkelijke rampen.
Komt de vraag bij mij op van; hoe beschermen de bewoners van de holle
aarde zich tegen bovenaardse rampen? En dan blijkt dat ze bij de grote
openingen grote energieschilden hebben die alles hermetisch afsluiten. In
geval van nood kunnen de ingangen geblokt worden zodat het binnenste
veilig is. Ook hun afweer voor ongewenste personen is optimaal en komt
men niet ongemerkt verder als men daar beneden niet wil.
Als men de oude kaarten gaat inzien en de “bewijzen” van de platte aarde
erin projecteert, ziet men dat vele van die oude kaarten delen zijn van het
binnenste van deze aardbol. Ook de foto’s die aangeven de gigantische
energievelden en krachten zeggen genoeg met welke machten de onderaardsen mee werken. Wij als bovenaardse wezens zijn werkelijk domme
wezens in dienst voor hun energie.
Men haalde ook de aardse ingang aan van de piramide van Gasa. Daar
was nog niet zolang geleden een heel verslag van personen die een ingang
gevonden hadden naar een geweldig grote stad beneden in de aardbol. Deze
personen hebben in een lange expeditie de gangen gevolgd en kwamen
met de meest fantastische verhalen weer terug. Na het vertellen van deze
ervaringen besloot de Egyptische overheid met explosieven deze gangen in
de hogere lagen op te blazen en vernietigen. De beschaving die daar leeft
was men duidelijk bang voor, dat terwijl de bezoekers een geweldige tijd
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hadden en vol lof over hen spraken. Wel bleek ook uit hun verhalen dat deze
bewoners over vele onbekende technieken beschikken. Men sprak werkelijk
over een immense stad onder de aarde met ongekende mogelijkheden!
Dit soort meldingen komen steeds meer vrij en gelukkig beginnen mensen
hun angsten te overwinnen en leggen zaken vast of beginnen ze deze te
melden aan het publiek. Maar ondanks dat blijven overheden en gouvermentale instellingen vele zaken afschermen en domweg ontkennen. Al
slippen er nu steeds meer zaken door en durft men al te zeggen dat er Ufo’s
zijn maar dan toch nog kijkend naar de marsmannetjes!
Het is overduidelijk dat er een tweedewereld bestaat op een en dezelfde
aardbol daar valt niet meer over te redetwisten maar wat de vraag dan rijst
is; wat zijn de connecties tussen de boven- en de onderwereld?
We weten dat als het moeilijker wordt op de aarde de mens zich gaat
verschuilen onder de grond. Uitgaande dat je dan beschermd bent van het
kwade. We zien de enorm vele bunkers, ondergrondse steden maar ook
laboratoria die rond de wereld in de grond geboord zijn. Ook vele militaire
eenheden hebben een basis onder de grond daar deze dan gemakkelijker
te controleren zijn en te bewaken. Maar zoals je ook al hebt kunnen lezen
waren er duizenden jaren een complete vernietiging via atoomoorlogen.
Vrijwel alles werd vernietigd en de mensen die ondergedoken zijn, zijn
nu een van de oudste volkeren onder de aarde. Maar het waren niet alleen
mensen die scholen voor de rampen maar ook omdat ze op aarde te veel
herkenbaar zouden zijn. Zo praat men in diverse militaire rapporten over
blauwe, groene en soms geheel andere wezens die men onder de grond tegenkwam, beschavingen veel verder als wij aardse “holbewoners”. Zoals ik
al schreef van dat bestaan van deze wezens weten we alleen wat we zien bij
de overgebleven bouwwerken die met de honderdste millimeter nauwkeurigheid gezet zijn en nu nog staan. Als nietsweters werd ons voorgehouden
dat vele bouwwerken graven waren maar nu blijkt bij metingen maar ook de
structuren, dat het over bouwsels zijn die energie wisten de leiden naar die
570

Verborgen geheim

plaatsen waar nodig. Een compleet verwoeste aarde moest wel de energie
hebben om de gevluchte wezens onder de aarde te voeden en levend te
houden. Iets waar men bij vele hedendaagse steden onder de grond niet
werkelijk aan denkt. Maar de oude zeer intelligente wezens hadden overal
een oplossing voor. Zo werd er gewerkt met onmogelijk zware stenen en
bouwsels gezet. De technieken van hen is absoluut niet te vergeleken met
de structuren die we nu zetten. Onze hedendaagse bouwsels zijn werkelijk
gemaakt om vernietigd te worden, of te wel kaartenhuisjes. Iets wat alsmaar
aangehaald wordt in de nieuwe toekomst filmen die compleet verwoeste
steden laten zien maar ook oorlogsfilms die niets heel laten van wat er op
het oppervlak gezet is. De huidige constructies zijn duidelijk voor een korte
tijd leefbaar en hebben een korte levensduur. Er is duidelijk geen haast om
lange duur gebouwen te zetten voor bescherming.

Al deze gegevens maakt steeds verder duidelijk dat de harde kern van het
leven in het binnenste van de aarde gevonden moet worden. Dat wordt
ook regelmatig aangegeven in de vele rapporten en getuigenverklaringen.
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Wij leven als ratten op een oppervlak wat met de regelmaat van de klok
weggeveegd wordt zodra het uit de hand gaat lopen. Zo verdwenen al grote
beschavingen die zeer ver waren in de wetenschap van techniek en het
leven. Ook die hadden voor hun voortbestaan in hun levenspad kennelijk
een tekort aan energie. Maar denk nu eens aan de nieuwe 5G verbindingen die de mensheid totaal van energie zal afsluiten door de hoge zeer
gevaarlijke frequenties.
Als we even de films Avatar en The Matrix nemen zien we duidelijk dat
vele geheimen op een speelse manier gebracht worden om zo ons al wat te
laten wennen aan de andere wereld die bestaat maar voor ons gesloten is.
Ook als we een Jurassic park pakken of de vele Sience Fiction films zien
we dat we worden opgeleid in het accepteren van vreemde wezens en vele
malen grotere monsters. Maar dan is wel het opvallende in de filmindustrie
alle comic helden die kunnen vliegen en allemaal bovennatuurlijke krachten
bezitten en de strijd aangaan met het slechte! Het slechte wil alsmaar de
macht van het geheel. De macht zit in 99% van de gevallen in een bron
van licht die onbeperkte krachten bezit die je dan weer moet overwinnen
om de absolute kracht te bezitten!
Valt je niet op wat ons allemaal bijna dagelijks voorgeschoteld wordt? Het
lepel buigen in The Matrix maar ook de diverse dimensies en de wereld van
Avatar waar bergen naar beneden hangen en zelfs soms zweven moet toch
eens onze ogen gaan openen. Zet die beelden in wat je tot nu toe gelezen
hebt aan getuigenverklaringen en militaire rapporten en dan moet die bel
eens gaan rinkelen!
Wat duidelijk is dat de vele bovennatuurlijke krachten in het binnenste van
de aarde bevinden en er zijn daar van die “goden” die alles mogelijk kunnen
maken met de technieken die zij al voor vele duizenden jaren beheersen.
Omdat de mensheid maar een relatief jong ras is, liggen wij enorm achter
in de kennis die er in het universum is. Doch hebben we diverse krachten
maar die worden op aarde zoveel mogelijk tenietgedaan en worden afge572
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stompt zodra we ze gaan activeren. Vele krachten zitten ook diep in ons
maar wij zijn als aardse ratten niet nodig om met die krachten te werken.
De absolute groten beneden ons hebben ons alleen maar nodig als kruipende energieleveranciers die via een ingenieus systeem terecht komt in
hun zon die zo de krachten verdeelt aan eenieder die beneden woont. Doch
nu zijn we op het punt dat onze energie een gevaar is voor het geheel daar
er teveel mensen op een te grote kluit op de aarde leven. Dat is de reden
dat men bezig is een algehele ramp voor te bereiden en dat in de vorm en
startend met de 5G netwerk.
Ik weet het, je denkt dat ik nu werkelijk dolgedraaid ben maar als je werkelijk gaat zien waar je mee bezig bent en waar je al je tijd van het leven
mee verspilt, heeft het totaal geen zin wat we hier doen op dit oppervlak.
Oorlogen, geld verzamelen en feesten is niet het leven en is niet wat je
moet ontplooien in de energiewereld en de krachten die er werkelijk zijn.
Het verklaart bij bijzondere bovenaardse mensen ook de diverse krachten en we zien de lijn van vele bovenaardse lijnen die verdwijnen in een
zogenaamd niets. Niet voor niets werd het kasteel vernoemd in Tibet wat
een connectie is met de onderaardse wereld. We sluiten te veel onze ogen
maar we willen aan de andere kant niet teveel weten want we zijn maar
energieratten en houden niet van het onbekende of het duistere. Overigens
werd het duidelijk verfilmd in The Matrix waar de hoofdrolspeler uit een
megagroot broeinest ontwaakte, alles gekoppeld aan het geheel. Hier werd
duidelijk onze plaats kenbaar gemaakt en wat ons doel is op aarde. We zijn
energieleveranciers! Maar zijn we nu een gevaar?
Een verder bewijs van bovengenoemde is hoe wij nu momenteel steeds
meer menen dat we moeten mediteren en connectie moeten maken met het
geheel. Het geeft een rust, het geeft je kracht en zelf ziektes lijken zich koest
te houden puur door in de wereld van de energie te gaan. We zien goeroes
vreemde fratsen uithalen, sommige leven een dubbel mensenleven en de
ander heeft geen eten nodig. Weer andere sterven maar herrijzen na jaren
weer en in sommige gevallen een eeuw later. Een winterslaap zolang men
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wil. Al deze krachten maar ook het werk van mediteren maar ook voodoo
en oude meesters hebben allemaal een sprenkeltje van de ware menselijke
kracht. Helaas de ware kracht wordt alsnog onderdrukt door de energie die
het niet toelaat. Al weet ik van mezelf dat deze energie onmetelijk sterk is
en leven en dood één zijn en er geen werelden bestaan van kennis in hokjes.
Die ene masterenergie die de binnenaardse zon is, vertegenwoordigt de
kracht van elk levend wezen in dit universum.
9-7 Geen energieleverancier meer
Ik wil even iets gaan aanhalen wat ook duidelijk aantoont het bestaan van
energie leveren aan het geheel.
Zelfdoding, -moord, twee woorden die zeer zwaar zijn en we van weten
dat het op dat moment vele aardse problemen oplost voor dat wezen in die
tijd maar in werkelijkheid steeds duidelijker wordt dat de “ziel” zoals we
dat noemen geen rust heeft en die persoon dus blijft hangen op het aardse
oppervlak. Deze aardbol is vergeven door zielen die dwalende zijn, simpel
omdat ze hun leven vroegtijdig beëindigd hebben. Vele huizen bezielen
nog deze spoken of geesten zoals we ze ook benoemen. Maar we hebben
ook die zielen die door de duivel bezeten zijn en wij zien als de vijand in
het leven.
Bij het normaal sterven, via natuurlijke weg, blijft de energiebron (ziel) nog
enkele dagen aanwezig. Na dat kort blijven hangen vertrekt deze naar het
gehele energieveld. Maar wordt men vermoord of maakt men een einde aan
z’n leven korter dan je energie voor staat, blijft deze energiebron hangen
omdat deze nog niet klaar is en de taak die het heeft in de energiewereld
af moet maken. Dat maakt dat er vele goedaardige maar ook kwaadaardige
zielen op zoek zijn naar manieren om hun leven alsnog af te sluiten en
alsnog te verdwijnen naar de totale energiebron. Een dwalende ziel kan
deze weg op diverse manieren vinden maar inderdaad er zijn ook bezeten
zielen die dan zich nestelen in zwakke levende personen die toelaten dat
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ze misbruikt worden door buiten af. Men ziet het dan dat deze persoon
bezeten is door de duivel en de zwarte kant van het leven.
Helaas begrijpt men niet dat een vermoord iemand of een zelfmoordend
iemand niet zal vertrekken uit deze honger en kwel van deze aardbol. Men
kan niet vertrekken als de energiewereld wat anders met je voor heeft. Dat
maakt dat we ook steeds meer menselijke zielen op deze aardbol hebben
om toch de nodige energie te leveren. Daarentegen de dwalende zielen
hopen zich op en het probleem wordt groter en groter. Dit gaat weer op
het punt komen dat de binnenaarde genoeg energie heeft, en dat punt lijkt
bereikt te zijn, om zich af te sluiten en dan werkelijk alles vernietigt wat
niet thuishoort op moeder aarde. Vergeet niet dat geloven en het geloven in
goden en grootheden er alles mee te maken heeft hoe men energie manipuleert. Als men gaat zeggen dat je een niets aan het aanbidden bent, zullen
alle heilige tempels leeg zijn en is er een energietekort. Men heeft wezens
nodig om de krachten op peil te houden! En dan is de vraag, waar is men
mee bezig als de mens niets meer is als een energie melkkoe, voor wat?
Houden wij de ondergrondse steden intact? Of zijn wij de “koninklijke”
energieleverancier voor die wezens die dat nodig hebben in hun bestaan?
Nu, dat laatste is blijkbaar het geval als je oude maar ook de vrij jonge
geschriften gaat openslaan en leert begrijpen, zie je daar duidelijk het antwoord. Werd in het verleden energie getrokken aan de aardse atmosfeer,
deze techniek heeft men overgebracht aan verplaatsbare wezens genaamd
de mens.
Let maar eens op en hoor en lees maar eens links en rechts, we voelen ons
wereldwijd slaven. Het woord wat in elke cultuur, ras of mensen rond de
wereld wel eens valt. Dan zijn de witte rassen slaven dan weer de zwarte
rassen en dan hebben we de slaven in de lage bevolkingslagen en dan
weer een bepaalde geloofsgroep. Slaaf zijn, zien we overal verschijnen en
iedereen steekt mega veel energie in het vrij zijn!
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Vrij zijn van de energiewereld is onmogelijk zolang je ademt en leeft. Zelfs
al eindig je op eigenhoutje je leven, je blijft slaaf via de ziel of te wel energie! Dus het gegeven slaaf is werkelijk een begrip dat we allemaal gekoppeld zijn aan dezelfde energiebron, allemaal gekoppeld aan elkaar in die
immens grote kraamkamer van energie en dat als de absolute energiebron!
Ik weet dat dit alles ver gaat maar ik wil dit vastleggen omdat ik persoonlijk
veel van deze werelden heb mogen meemaken en ook heb mogen zien. Alles
draait om energie en dat was te zien de twee nachten dat de immens grote
objecten boven ons huis bezig waren met de kleine bolvormige objecten.
Objecten die energie haalden boven ons woonhuis en het leek of er een
geweldig onweer boven ons hing. Uiteindelijk was het energie trekken uit
de atmosfeer die men kennelijk nodig had.
Waarom openlijk boven ons huis? Dat blijft voor mij nog een openvraag
want ik neem aan met de vele technieken die zij beheersen het toch niet
zo opvallend moet gebeuren. Het vreemde was wel de connectie met de 3
bollen (radarstations) op Westpunt. Alle weerlichtflitsen waren horizontaal
van bol naar bol en dan de 2 schepen maar enkele weerlichten gingen direct
naar die drie westpuntradarbollen! Op een of andere manier was er daar
een connectie. Al blijven alle instanties (buiten bureau telecommunicatie)
volhouden dat deze drie bollen staan voor de scheepvaart! Van intern van
bureau telecommunicatie kreeg ik de bevestiging dat ruim 80% van de daar
aangetroffen apparatuur NIETS te maken heeft met scheepvaart controle!
Helaas, verder is alles geheim en mag men niet praten.
Ook als we de oude afbeeldingen alsmaar bekijken zien we duidelijk de link
naar een “hogere macht” of te wel een god. Alle wezens die maar eens op
deze aardbol geland zijn hebben deze titel mogen ontvangen, toebedeeld
door de menselijke slaven. Die hogere macht komen met dezelfde symbolen, of het nu een oog is, een zon of enkele stralen naar boven gericht,
alsmaar verschijnen deze afbeeldingen. Ook nu nog zien we bijvoorbeeld
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bij de vrijmetselarij maar ook bij de geloven de connectie naar boven.
Wat nu ook duidelijk is, is dat het symbool naar boven verwijst naar het
aardoppervlak vanuit de innerworld! Ook hier zien we dus duidelijk een
misverstand in de interpretaties.
Als je oude geschriften of te wel verslagen vanuit de innerworld ziet, zie je
alsmaar meer oude geschriften en verslagen die gemakkelijk verklaarbaar
zijn. Zelfs elk sprookje geeft dan haar eigen geheim prijs. Door al die kleine
verwijzingen bij elkaar te zetten en daarnaast nu de getuigenverklaringen
vanuit de oorlogen wetend, is er duidelijk een tweede wereld waar werkelijk
alles om draait. De diverse groepen die daar leven hebben allemaal maar
een doel, het nemen van zoveel mogelijk energie om hun voortbestaan te
garanderen.
Waar ik nu aan zit te denken is, waarom die wedrace naar energie? Als
het alleen om voortbestaan is, zijn er dus plaatsen in het universum waar
de energie niet toereikend is om zelfs voor deze wezens niet te leven. Er
zijn dus plaatsen die een te laag energielevel hebben? Of is er iets waar
onmetelijk veel energie bij nodig is om zo het voortbestaan van het geheel
te garanderen? Zo zie je hoe dieper je in de materie gaat, de vragen anders
worden. Met al deze tekenen, afbeeldingen en verklaring is wel duidelijk
dat onze energie momenteel belangrijk is in het geheel. De ongeveer 8
miljard aardse generatoren met de vele zielen, levend in het niets, wordt
alles aan gedaan om deze op gang te houden. De “goden” zijn duidelijk
met iets bezig waarbij wij die rol moeten spelen.
We komen dan weer even op de vraag van Erich von Däniken “Waren/zijn
de goden kosmonauten” en dan zien we duidelijk dat we voor vele wezens
een oplossing zijn voor hun energieprobleem. We kunnen duidelijk stellen
dat goden niets meer zijn dan individuen die door hun knowhow en hun
krachten deze status hebben afgedwongen en ons doen geloven dat zij de
absolute meesters zijn die we moeten dienen.
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Al is Hitler gevlucht naar het diepste der aarde, toch blijft een oppervlakte
groep die de mens boven op de aarde nodig heeft om verder te gaan in zijn
bestaan. Vele aangetrokken mensen om de gebouwen en infrastructuur te
bouwen, komen van boven de aarde en zijn zelden teruggekomen naar hun
bovenaards huis. Ze zijn allemaal verdwenen, veelal voorgoed. Personen die
het wel haalden terug naar de oppervlakte van de aarde werden voorgoed
de monden gesnoerd en opgesloten in gekkenhuizen of instellingen. Zo
zijn er ook in de holle aarde groepen die zelfs uit de oude tijd komen en
die allemaal leven onder de vleugels van de hogere beschavingen.
Zoals ik al aanhaalde, oude tekeningen, schilderingen en beeldhouwwerken
verwijzen allemaal naar die hogere beschaving. Wezens die verwachten
dat wij ze als goden vereren omdat zij ons het leven geven. Maar hier ligt
de kronkel van de mens die zichzelf als slaaf van deze wezens zet. Omdat
zij stellen dat zij ons nodig hebben en dit dan onderdrukken door de hoge
technieken die ze bezitten en meester zijn! Dat wordt ook alsmaar verteld
in de vele heldenfilms, documentaires maar ook in de grote zware producties waar men alsmaar ziet het gevecht tussen het goede en het kwade.
Ook komt in oude geschriften via sage het gevecht tegen de draken maar
ook mysterieuze krachten. Wezens die vliegen, wezens die spelen met onmetelijke kracht en de elementen van de aarde. Wat ook opvalt in de vele
verhalen is dat er geen zwaartekracht is (iets wat nu officieel naar buiten is
gekomen). Maar ook het spelen met dimensies en krachten wat wij moeten
zien als tovenarij of als bovennatuurlijk is duidelijk herkenbaar en wordt
ons regelmatig voorgehouden!
Alles staat beschreven en staat recht voor onze ogen, alleen de vertalers van
al deze plaatjes en geschriften durven er niet bij te vertellen dat het verhaal
nu nog spelende is. Al dat vooruitzien en het aanhalen van de geschiedenis
is puur om mensen af te stompen dat ze niet zien wat er werkelijk gaande
is. Zie het symbool van de rode en de blauwe pil (The Matrix)! En wat
krijgt men, men ziet nog niet wat het werkelijke verhaal is.
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Al honderden jaren hebben we kaarten en later foto’s van het binnenste
van de aarde. We zien al zolang dat het mogelijk is, vliegende schepen
en worden in contact gebracht met die wezens die van beneden komen.
Beschrijvingen van een platte aarde met er omheen de grote ijsbergen is
NIET gezien vanuit het aardoppervlak maar gezien vanuit het binnenste
van de aarde! Dan zien we dat zaken gaan kloppen, dat er één krachtbron
is, één firmament bestaat maar ook dat de afstanden anders liggen. Gaat
men dat inzien en men gaat de binnenaardse verhalen smelten / in elkaar
laten vallen met de verhalen op aarde, zien we in welke dimensie we bezig
zijn en dat afstand en tijd een totaal ander betekenis krijgen. Ook het begrip
tijd is geheel anders samengesteld en buiten dat zien we ook wezens tot 5
meter lang en we vinden hun schedels en botten nog steeds. Ook hebben
we vele bewijzen van wezens die op aarde vreemde zaken uithalen, tijdreizen en komen met zeer nieuwe apparaten die ver onze tijd vooruit zijn.
Hoeveel schilderijen van oude meesters, maar zelfs tot rotsschilderingen,
geven deze nieuwe apparaten niet vrij? Vele zaken liggen voor ons maar
we zijn blind omdat we ze (nog) niet herkennen!
De wereld zal grote veranderingen ondergaan daar de huidige situatie
duidelijk uit de hand aan het lopen is. De toegangspoorten zullen gesloten
zijn en ook deels de onderaardse wezens zullen meegesleurd worden in
deze verandering. Maar denkend aan de energie, waar we deel van uitmaken, kun jij of ik die persoon zijn die die grote energieniale kracht kunnen
omzetten naar het goede voor het geheel. Het gaat niet om macht, het gaat
niet over bezit want niets is mee te nemen als je laatste adem uitblaast, en
je gaat je verenigen met het geheel.
Als we eenmaal gaan beseffen waar we voor dienen, zal er een compleet
andere wending komen in zowel de boven als onderaardse bevolkingen. Het
gevaar ligt bij ons zelf en er is geen enkele macht die een gevaar is voor het
geheel. Wat ik daarmee wil zeggen is dat men bewust groepen clustert en
tegen elkaar opzet om via die weg de eenling te neutraliseren. Een eenling
zou de macht kunnen bezitten om de knop om te draaien van het geheel.
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“Mijn leven is geleefd en ik keer terug naar de wereld
waar ik thuishoor.
Die wereld staat nu open voor mij.”
John

Hoofdstuk 10
10-1 Laatste woorden en updates
Laten we het zo stellen; schort je ongeloof even op en ga zaken zien in
een andere context. Het verklaart de vreemde magnetische anomalieën
van de aarde en haar schaduwzones. Het verklaart de duizenden mysterieuze “ambachten”, waaronder de vele die getuige waren geweest van het
uitschakelen van kernwapens. Het verklaart de obsessie met Antarctica
maar ook de volledige ontkenning van alle UFO’s door de regeringen. Het
verklaart het weglaten van de polen in satelliet- en NASA-foto’s, de wetten
die het onmogelijk maken om er overheen te vliegen (zie google earth en
de zwarte poolkernen). Maar verder verklaart het ook de verdwijning van
honderdduizenden Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, en
zelfs het voortbestaan van de mensheid in wat volgens de Maya-kalender,
de 4 Aarde Cataclysma’s waren.
Het is overduidelijk hoe weinig we weten vanuit ons perspectief, ons zelf,
onze aarde en ons eigen ik.
Een mooi voorbeeld: Een paar honderd jaar geleden geloofde de mensheid
dat je van het einde van de aarde zou vallen als je te ver weg zou varen.
De aarde werd aangenomen als zijnde een plat vlak. Bij het verkennen
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van de wetenschap en de verhalen over een holle aarde, bleek dat men het
einde zag en projecteerde vanuit de holle aarde! Toen deze interpretatie
werd toegepast op vele oude geschriften en afbeeldingen kwam de ware
informatie vrij. We zien en lezen nu duidelijk een aaneensluiting van al deze
verhalen, kaarten en getuigenverklaringen waar de holle aarde centraal staat.
10-2 Visueel bewijs
Om visueel bewijs te leveren, zie deze twee video’s en laten we hopen dat je
het onderwerp verder zult onderzoeken. Er is meer gaande dat is duidelijk.
De beelden zijn uit de Russische MIR station.
De eerste satellietvideo kan je hier zien
Youtube:
https://youtu.be/Vadj0Nkby58
Alternatieve link:
https://www.place4free.com/Films_RAW/AGARTHA.mp4
AGARTHA - INNERLIJKE AARDSE INGANG Dit is de eerste film die ooit gezien is van de Polaire ingang & het krachtige
Aurora Borealis-achtige energieveld dat zich bij de ingang bevindt. Dit is
letterlijk kijken in de 5e dimensie vanuit het Russische MIR ruimtestation.
Een werkelijk hemelse visie die mooier is dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, gewoonweg adembenemend. (Beide POLEN (noord en
zuidpool) zijn -Geen Vliegzones- deze buitengewone video is toegankelijk
gemaakt door een moedig Russisch Fluitje Blazer).
Een tweede satelietvideo kan je hier zien
Youtube
https://youtu.be/5_ZPWb2INWs
Alternatieve link:
https://www.place4free.com/Films_RAW/Hollowearth.mp4
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Gaan we verder met een korte beschrijving zoals we hebben kunnen lezen
in een van de oude verklaringen vastgelegd door een van de holle aarde
bezoekers.
10-3 Innerlijk aards koninkrijk
BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN EEN INNERLIJK AARDSE KONINKRIJK:
Dit is een uitstekend bewijs van het bestaan van het Agartha-koninkrijk
van Binnenste Aarde. Het Agartha Koninkrijk is een 5e dimensionaal innerlijk paradijs van de goddelijke godin Gaia, onze geliefde moeder Aarde.
Zij zijn de afstammelingen van Lumeria en die van Atlantis die trouw
waren gebleven aan het Licht.
Zij moesten onderdak vinden in de schoot van Gaia en creëerden een paradijs voor zichzelf in de Binnenste Aarde toen onze paradijselijke planeet
550.000.000 jaar geleden werd verstoord door duistere indringers.
Wat we zien is het immense Licht dat van de Galactische Federatie Armada
naar Gaia gestuurd wordt, dat de Polaire ingang binnengaat om Gaia’s
leven te redden en haar energie te genezen zodat ze klaar en sterk genoeg
is voor het spirituele Ascensieproces van 2012. Want de Aarde zou gestorven zijn zonder de discrete en massale hulp die zij heeft ontvangen van
de Lichtfamilie die door de Eerste Schepper in missie is gestuurd. Toen
duizenden kernexplosies in de jaren ‘50 tot ontploffing kwamen, was het
Gaia de Ziel van de Aarde, die om hulp riep en de Gal gevoed door Armada
hierheen bracht.
De Gal Fed doen al vele decennia massaal reinigingswerk in onze atmosfeer, het neutraliseren van nucleaire straling en de giftige chemicaliën van
onze industrie en de Chemische Trails geheime militaire operatie om de
Mensheid te vernietigen.
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Tijdens het schrijven van dit boek werd in een keer het volgende bericht
uitgezonden op de Amerikaanse TV zenders. Al zijn we 20 jaren te laat van
de oorspronkelijke opzet dat we Ufo’s moeten accepteren als een vaststaand
feit lijkt nu de tijd dus aangebroken te zijn.
10-4 Anno 2019
Fox News 29 mei 2019 kwam met het volgende nieuwsbericht:
Voormalig VS-verdedigingsambtenaar:
“We weten dat UFO’s echt zijn - hier is de reden waarom dat verontrustend
is.”
Na een over de bijna dagelijkse interacties met niet-geïdentificeerde
vliegende objecten van marinepiloten in 2014 en 2015, heeft Christopher
Mellon betoogd dat deze informatie niets nieuws is en dat de overheid er
iets aan moet doen.
Mellon, voormalig adjunct-secretaris van Defensie voor Inlichtingen, is
betrokken bij een nieuwe History Channel-serie, ‘Unidentified’, die in
een recent artikel in de New York Times zal ingaan op onderwerpen die
in een recent artikel worden besproken. In talrijke interviews onthulden
marinepiloten dat ze UFO’s zagen bewegen met hypersonische snelheden,
handelingen “buiten de fysieke grenzen van een menselijke bemanning”
zagen uitvoeren en “geen zichtbare motor- of infrarooduitlaatpluimen”
uitstralen.
In een interview op woensdagochtend met “Fox & Friends”, Mellon, die al
eerder uitgebreid over het onderwerp heeft geschreven, schetste de redenen
waarom de marine zich zorgen maakt over deze waarnemingen.
“We weten dat er UFO’s bestaan. Dit is niet langer een probleem,” zei hij.
“Het probleem is waarom zijn ze hier? Waar komen ze vandaan en wat is
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de technologie achter deze apparaten die we waarnemen?”
Er zijn aanwijzingen, zei Mellon, dat de objecten die in 2014 en 2015
door marinepiloten zijn gemeld, dingen deden die niet mogelijk zijn in
deze fysieke wereld.
De snelheden worden gemeld (ongeveer 5.000 mijl per uur, volgens Mellon)
waren alleen duurzaam voor ongeveer een uur door een vliegtuig in de lucht,
en deze objecten zouden rondvliegen de hele dag lang, zeiden de piloten.
“Piloten die deze vaartuigen observeren zijn absoluut gemystificeerd en dat
komt duidelijk naar voren in hun publieke verklaringen”, vervolgt Mellon.
De fascinatie wendde zich echter tot angst op een dag, toen een Super
Hornet-piloot zei dat hij bijna in botsing kwam met een van de objecten
- die hij beschreef als een bol die een kubus omsluit. Een officieel rapport werd ingediend, en het incident verbrijzelde de vorige theorie door
marinepiloten dat de objecten deel uitmaakten van een soort extreem
geclassificeerde drone operatie.
“Dit zijn reacties tussen intelligent gecontroleerde voertuigen die in en rond
Amerikaanse militaire faciliteiten opereren, vandaar de zorg,” verklaarde
Mellon.
“Een: er zijn bijna midden in de lucht botsingen geweest, dus er is een veiligheidsprobleem. Twee: er is een essentiële nationale veiligheidskwestie,
die is dat onze soevereiniteit door voertuigen van onbekende oorsprong
wordt overtreden,” ging hij verder.
Hoewel al deze informatie oud nieuws is voor Mellon, heeft het Amerika
in beslag genomen door de storm, en hij zegt dat we nauwelijks het enige
land zijn dat interacties heeft met deze objecten. Ze hebben uitgebreid geschreven over ufowaarnemingen voordien, zei Mellon met het gebrek aan
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actie door de overheid, dat zoals de loodsen van de Marine wordt gevoerd
die de waarnemingen ervoeren, gefrustreerd is.
10-5 Ufo’s normaal
De start van het normaal vinden van Ufo’s is dus nu duidelijk gestart en
de mediamolen is nu op volle toeren! De langverwachte acceptatie van
deze vaartuigen is gaande al is men nog niet duidelijk over de herkomst
daarvan. Men is duidelijk voorzichtig, want het gevaar is er dat men de
ondergrondse wereld gaat aanwijzen als zijnde de schuldigen van vele
oorlogen en aards ellende.
Daarom hoop ik ook dat de mensen oude verklaringen gaan opzoeken en
lezen om zelf te zien wat de rol is van de onderwereld, de wereld in het
binnenste van deze aardbol.
Let wel, deze holle aarde is niet een uniek fenomeen en de vele ruimtereizigers laten ook duidelijk weten dat er vele planeten en stelsels zijn waar
grote beschavingen weg van de zware onbegaanbare oppervlakte leven. Er
is duidelijk ook leven op onze zon al is dat voor onze begrippen onmogelijk. We zullen moeten gaan inzien wat de werkelijke rol is in het geheel
en dat we een deeltje zijn van het grote geheel en niet een eenling. Ja, al
schrijf ik dat een eenling veel kan veranderen moet je er altijd aan denken
dat het alleen mogelijk is naar het goede. De energieniale energie en het
geheel van het leven is een perfect geheel waar zelfs wezens met de vele
krachten en knowhow niet de werkelijke bron ervan weten te manipuleren.
We kunnen er wel aan werken dat we niet meer als energieratten worden
gezien maar als volwaardige wezens die meewerken in het totale energieniale plaatje wat we “leven” noemen. We zouden onze knowhow kunnen
opbouwen en misschien andere inzichten kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk
hebben we vele honderd en duizenden jaren onze kracht laten zien en zijn
we nog steeds een deel van het geheel. Omdat we alsmaar verstek gaan en
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in de finale fase de fout ingaan, zijn we nog steeds niet op dat punt waar we
gevoed worden met kleine korreltjes knowhow. Zo is het nog niet mogelijk
ons bestaan op een hoger niveau te brengen zonder dat we weer een vrije
val maken naar beneden. Ondanks dat blijven we een deel van de energiemolen. Gaan we ons daarvan afstoten, is dat dan het einde menselijk ras.
Het zal tijd worden dat we de vele gegevens van onze geschiedenis eens
goed onder de loep gaan nemen en niets uitsluiten wat mogelijk en gaande
is. We zullen ego en macht moeten laten varen, willen we deze definitieve
stap maken maar we zullen ook één moeten zijn in onze eigen energie. De
vele tegenstrijdigheden waarin we zitten zolang het menselijk ras nu bestaat,
zal herzien moeten worden en de tekenen van alle kanten is duidelijk. Zelfs
de oude afbeeldingen en geschriften herhalen alsmaar dezelfde zaken en
wij zelf maken nu nog dezelfde films en vertellen dezelfde verhalen over
en over aan onze nakomelingen. Het leren op scholen en het begrijpend
lezen en interpreteren van beelden kan ons brengen naar dat ander niveau.
De vraag waar ik mee eindig is: Willen we dat wel?

Hoofdstuk 11
Namen, websites en informanten
De volgende namen, websites, images en informanten kwamen naar boven
bij het vergaren van zoveel mogelijk verklaringen en gebeurtenissen.
Voor iedereen; bedankt voor uw inzet, uw openhartigheid en de moed om
te trachten een eerlijke wereld te maken door de waarheid vast te leggen.
John S. Taylor van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
Charles B. Wilson, voormalig decaan van de Princeton University Law
School
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Luitenant-commandant Harold B. Simpson, Amerikaanse marin
Amerikaanse senatoren Robert Byrd, Lawton Chiles
Amerikaanse congresleden William Young, Claude Pepper
Johnathan Charles Black, Marine Observatorium
John C. Gaines, Naval Intelligence
James P. De hoed, N.A.S.A.
Arthur B. Hines, het Archief van de Zuidpool, de Nationale Stichting van
de Wetenschap
Hal B. Smith, de Archieven van de Luchtmach
Lewis B. Taylor, Bibliotheek van Congresbibliotheek, de Afdeling van
Manuscripten
Dr. John B. Sherman, Ph.D De Archieven van de Schatkist
Dr. J. Manson Valentine Ph.D.
Robert J. Brush
Majoor M.C. Jones, de Luchtmacht van de V.S.
Luitenant-kolonel Louis B. Mackenzie, de Luchtmacht van de V.S.
W.T. Lee, Bibliotheek van het Congres
Fred C. Lewis, Nationale Stichting van de Ruimte
Lee E. Walter, Smithsonian Instelling, de Ruimte Afdeling van de Kamers
van de Kamers van Koophandel
George Leese, de U.S. State Department, Outer Space Division
Albert V. Pace, Baltimore Sun
Jacob F. Oxford, National Observatory
luitenant-kolonel Eric C. Hoborn, U.S. Air Force (gepensioneerd)
Lloyd C. Wright, Navy Hyrdographic Department
Maj. John C. Blalock, Naval Intelligence; William G. Ivey
William Bruce Jones, National Aeronatucis Association
Estes Plateu, Venus Ambassadeur bij de Aarde
Jooaannoyhssn Haammoond, Shamballa, Agharta
Dr. Jerrmuus van Bodland
J.B. Accerson van Shamballa die de Inner World kaart tekende
Lionel Mayell
Greg Leith
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Thomas B. Goodnight
Orvil C. Kelly
John B. Williams
Thomas Watkins
Waddley G. Blake
George B. Meyer
Franklin B. Pierce
James D. Bouman
George A. Kelly
Orval C. Harris
Charles E. Scott
Bryan B. Kelly
Cecil M. Lloyd
Thomas (Tom) Whiford
John T. Jones
A Cecil B. Brown
Amos P. Taylor
John F. Lynch
Xavier B. Johnnas
Merril P. Fanning
Erik Verlinde
Imperial German Third Power
Sciencevibe
Holle Aarde Blog
Fox News
Mocht ik namen vergeten zijn s.v.p. geef deze zo snel mogelijk opdat ik
deze ook kan vermelden. Ook verdere documentatie is altijd welkom.
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Websites
https://youtu.be/QgNV_qRGGHZI
https://www.youtube.com/watch?v=17pn13uzqBU
https://youtu.be/-VSIHbZk_CQ
http://imperialgermans.com/index.html
https://youtu.be/zLpsVzehKWY
https://www.google.com/search?client=opera&biw=1782&bih=1698&tb
m=isch&sa=1&ei=MlDdXPGIDcXG5gLvrL6YAQ&q=Agharta&oq=A
gharta&gs_l=img.3..0l3j0i67j0l5.2933660.2935604..2936087...0.0..0.10
2.685.3j4......1....1..gws-wiz-img.......0i10.nmpLXLp76Wg
https://youtu.be/Vadj0Nkby58
https://www.place4free.com/Films_RAW/AGARTHA.mp4
https://youtu.be/5_ZPWb2INWs
https://www.place4free.com/Films_RAW/Hollowearth.mp4
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Enkele zeldzame fotos van de polen niet bewerkt

John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
John Baselmans Drawing Course 			
The secrets behind my drawings 				
The world of human drawings 				
Drawing humans in black and white 			
Leren tekenen met gevoel 				

ISBN 978-0-557-01154-4
ISBN 978-0-557-01156-8
ISBN 978-0-557-02754-5
ISBN 978-1-4092-5186-6
ISBN 978-1-4092-7859-7

John Baselmans’ Lifework part 1				
John Baselmans’ Lifework part 2				
John Baselmans’ Lifework part 3				
John Baselmans’ Lifework part 4				

ISBN 978-1-4092-8941-8
ISBN 978-1-4092-8959-3
ISBN 978-1-4092-8974-6
ISBN 978-1-4092-8937-1

John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum
Eiland-je bewoner Deel 1				
ISBN 978-1-4092-1856-2
Eiland-je bewoner Deel 2 				
ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition				
ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel 				
ISBN 978-0-557-01281-7
Mañan						ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?					
ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes				
ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba						ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur					ISBN 978-1-4475-2701-5
Ingezonden 				
ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem 			
ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen				
ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent				
ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad					ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek						ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn				
ISBN 978-1-4467-2954-0
Curacao Maffia Eiland				
ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link 					
ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele						ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren				
ISBN 978-1-304-58901-9

De MATRIX van het systeem deel 1			
ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2			
ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1				
ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2				
ISBN 978-1-326-03645-4
Geloof en het geloven					
ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt						ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names					ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs						ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw			
ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties					ISBN 978-0-244-91960-3
De maatschappelijke beerput				
ISBN 978-0-244-36559-2
Achter de sociale media schermen			
ISBN 978-0-244-14015-1
Omnis 1						ISBN 978-0-244-10848-9
Omnis 2						ISBN 978-0-244-40848-0
Omnis 3						ISBN 978-0-244-70848-1
Omnis 4						ISBN 978-0-244-10849-6
Omnis 5						ISBN 978-0-244-40849-7
Omnis Photos					ISBN 978-0-244-10859-5
Omnis Photos 2					ISBN 978-0-244-44015-2
Words of wisdom (part 1) 				
Words of wisdom (part 2) 				
Words of wisdom (part 3) 				
Words of wisdom (part 4) 				

ISBN 978-1-4452-6789-0
ISBN 978-1-4452-6791-3
ISBN 978-1-4461-3035-3
ISBN 978-1-4710-8130-9

The world of positive energy                 			

ISBN 978-0-557-02542-8

Het energieniale leven					ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel “energieniale leven”			
ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia “energieniale leven”				
ISBN 978-1-329-51188-0
Vrijheid en liefde “energieniale leven”			
ISBN 978-1-329-79390-3
Dimensies “energieniale leven”				ISBN 978-1-365-87087-3
Hologram “energieniale leven”				
ISBN 978-1-387-72155-9
Het lang verborgen geheim				
ISBN 978-0-359-70533-7

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

deel 1					
deel 2					
deel 3					
deel 4					
deel 5					
deel 6					
deel 7					
deel 8					
deel 9					
deel 10					
deel 11					
deel 12					

ISBN 978-1-4092-7691-3
ISBN 978-1-4092-7736-1
ISBN 978-1-4092-7747-7
ISBN 978-1-4092-7787-3
ISBN 978-1-4092-7720-0
ISBN 978-1-4092-7742-2
ISBN 978-1-4092-7775-0
ISBN 978-1-4092-7738-5
ISBN 978-1-4092-7768-2
ISBN 978-1-4092-7708-8
ISBN 978-1-4092-7759-0
ISBN 978-1-4092-7661-6

