Zo weten we dat UFO’s bestaan (video)
Woensdag, 26 september 2018 21:06

Enerzijds leven we in een mooie en anderzijds in een tijd dat je bijna geen foto of video meer
kunt vertrouwen.
We zien iedere dag wel nieuwe beelden opduiken van UFO’s in talloze Youtube video’s,
maar je weet dat 99 procent daarvan nep zijn.

Het is niet zo vreemd dat mensen tegenwoordig soms denken dat UFO’s niet bestaan omdat er
eigenlijk alleen maar nepvideo’s in omloop zijn. Zogenaamd slimme jongens die geen enkele
interesse hebben in het werkelijke UFO fenomeen, maar alleen maar “spannende” video’s
willen maken, waardoor veel mensen kijken en hopelijk op een advertentie klikken.
En toch weten we zeker dat er betrouwbare opnames zijn van UFO’s, alleen moeten we
daarvoor wel een eind terug in de tijd. Naar een tijd, ver voor internet, ver voor photoshop en
ver voor de nepvideo’s.
We gaan terug naar wat ongetwijfeld één van de eerst gefilmde opnames betreft van UFO’s
op 15 augustus 1950 rond de middag in de Amerikaanse staat Montana.
Op die dag was de manager van het plaatselijke baseball team van Great Falls Electrics,
Nick Mariana, samen met zijn secretaresse Virginia Raunig aan het werk in het stadion.
Het stadion was leeg, het was de dag voor een wedstrijd en Nick ging naar buiten om het
geheel aan een inspectie te onderwerpen. Opeens zag hij iets vanuit zijn ooghoeken en toen hij
opkeek zag hij twee zilveren schijven, de klassieke vliegende schotel.
De twee objecten vlogen in formatie op korte afstand van elkaar en naar de schatting van
Nick met een snelheid van zo’n 600 kilometer per uur. Hij riep zijn secretaresse en holde zo
snel mogelijk naar de auto waar zijn camera in het dashboardkastje lag.
In die tijd was dat nog een 16 mm filmcamera zonder geluid. Al met al slaagde hij er toch nog
in om de objecten 16 seconden lang te filmen. Niet lang nadat de schotels voorbij waren
gekomen, verschenen er enkele militaire jets die langs vlogen.
De volgend dag verscheen de gebeurtenis in de lokale krant en niet veel later werd het verhaal
opgepikt door alle grote nationale dagbladen en werd dit verhaal voorpaginanieuws.

1/3

Zo weten we dat UFO’s bestaan (video)
Woensdag, 26 september 2018 21:06

Via de kranten werd ook de luchtmacht gealarmeerd en deze kwam vervolgens Mariana en
zijn secretaresse Virginia Raunig, die ook de schotels had gezien, interviewen. De luchtmacht
vroeg vervolgens of ze de film in hun laboratorium mochten analyseren.
Mariana gaf hier toestemming voor, echter toen hij de film terug kreeg, was deze de helft
korter geworden dan toen hij deze inleverde. Niet alleen werd hem door de luchtmacht verteld
dat hetgeen hij had gefilmd de straaljagers waren, maar ook ontkenden ze in alle toonaarden
dat de originele film langer was geweest. Het stuk dat ontbrak was tevens het meest duidelijke
deel van de opname.
Bijna twee jaar later werd Mariana benaderd door een Captain Ruppelt van de luchtmacht met
het verzoek of ze de film nogmaals mochten onderzoeken. Mariano gaf toestemming nadat
schriftelijk was vastgelegd dat ze geen verdere delen van de film zouden verwijderen.
De conclusie van dit veel uitgebreidere onderzoek was dat het geen straaljagers waren die te
zien waren op de film en ook geen vogels, ballonnen of meteorieten. De uiteindelijke conclusie
die nog staat tot op de dag vandaag is dat het onbekende vliegende objecten zijn.
Hierdoor is het fenomeen UFO een feit, want na diverse onderzoeken kwam de Amerikaanse
luchtmacht zelf tot die conclusie.
Het verhaal van Nick Mariana is belangrijk, omdat hiermee onomstotelijk is komen vast te
staan dat er UFO’s door ons luchtruim vliegen.

In dat kader is het aardig om de UFO melding die vandaag bij ons binnenkwam (dank!) hier te
vermelden:
Naam: Stef

Woonplaats: Zeist

Ervaring:

Vanuit huis gezien, door het raam (geen sun-glare mogelijk, frontaal in beeld, geen ooghoek)).
Op een heldere dag, 12:15 uur, blauwe lucht, 14 Graden C. ; 1 tot 1.5 seconden - zilveren bol
met de glans van de zon aan de bovenzijde, in een rechte lijn naar het noord-oosten, zeer snel
maar zichtbaar genoeg. Geen geluid. Van groot naar klein (van dichtbij naar ver). Hoogte
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onduidelijk (2 tot 3 km?) veel lager dan het gemiddelde vliegtuig aan de lucht. Grootte vanuit
mijn visuele positie zo'n 4 á 5 millimeter. (Hoe te berekenen?)
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