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We are pattern seeking storytelling animals.
Michael Shermer (CNN 2002)

Ter nagedachtenis aan mijn vader,
Herman Meder
(25 november 1925 - 23 juli 2004),
die alle documentaires over ufo’s en
graancirkels voor me opnam,
maar die helaas geen kennis meer
kan nemen van dit boek.
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In het jaar 5000 lopen twee archeologen over een onafzienbare vlakte als
ze plotseling een puntdakje boven het zand uit zien steken. Ze beginnen
te graven en er komt een ranke piramidevorm tevoorschijn. Er worden
graafmachines bijgehaald. Na maanden doorwerken staan ze in een
enorme put omhoog te kijken naar een rijzige toren.
‘Het moet een rituele functie hebben gehad,’ zegt de eerste archeoloog:
‘Welke cultuur zet er anders zo’n groot gevaarte neer? Het karkas zal
vroeger wel afgetimmerd zijn geweest met planken. Dan kon het als
kerk dienen.’
‘Het lijkt me eerder een monument,’ zegt de tweede archeoloog: ‘Wellicht hebben ze hier hun belangrijke doden verbrand.’
Een van de werklieden komt erbij staan en zegt: ‘Heeft u wel gezien
dat dit bouwwerk van metaal is? Metaal geleidt. Het is volgens mij een
intergalactische antenne geweest.’
De twee archeologen kijken elkaar fronsend aan en doen er het zwijgen
toe.
In het jaar 2012 nemen niet ver van deze plek twee Japanners een foto
van elkaar. Zo, straks kan iedereen thuis mooi zien dat ze echt in Parijs
zijn geweest.
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Sinds 1994 ben ik werkzaam bij het Meertens Instituut te Amsterdam,
een instituut voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en
cultuur. Ik ben als onderzoeker van volksverhalen verbonden aan de
afdeling Etnologie, en heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar en
gepubliceerd over Nederlandse sprookjes, sagen, moppen, raadsels en
stadssagen (de zogenaamde broodje-aapverhalen). Naast onderzoek naar
historische Nederlandse volksverhalen heb ik ook veldwerk gedaan in
een multiculturele wijk, op zoek naar (uitwisseling van) verhalen uit verschillende culturen. Na dit project stond ik voor de vraag welk volgend
project ik zou willen aanvatten.
Ondertussen was ik ook begonnen aan een Nederlandse Volksverhalenbank, een database die in 2004 online is gegaan (www.verhalenbank.nl)
met ruim 32.000 volksverhalen. In die bank had ik in de loop van de tijd
ook verhalen over graancirkels gezet (typenummer: TM 6002, Cirkels in
het graan), vaak met de genreaanduiding ‘stadssage’ erbij. Over de vraag
of dit genre-etiket de meest juiste is, ben ik gedurende mijn onderzoek
anders gaan denken. Omdat ik een project wilde doen op het snijpunt
van moderne religieuze cultuur en vertelcultuur, kwam ik weer bij de
graancirkels uit. Het voordeel van graancirkels boven verhalen van paragnosten, spiritisten en channelers (mensen die boodschappen doorkrijgen
van onzichtbare spirituele entiteiten) is dat de graancirkels in ieder geval
– objectief waarneembaar – echt zijn: ze liggen ieder jaar zichtbaar en tastbaar in het veld. Wat mij vooral boeit aan het fenomeen zijn de verhalen
die mensen erover vertellen, en de betekenissen die ze aan graancirkels
toekennen, en welke plaats deze verhalen in hun leven innemen.
In de etnologie staat de mens centraal, en meer in het bijzonder de ‘alledaagse’ cultuur van de mens, de menselijke beleving van de werkelijkheid, en de betekenissen en interpretaties die mensen toekennen aan
gebeurtenissen en verschijnselen. Vanuit de invalshoek van de etnologie
en de vertelcultuur zal ik in deze studie het fenomeen van de graancirkels
benaderen. Als wetenschapper wil ik geen partij kiezen, noch voor de sceptici, noch voor de ‘gelovers’ en ik probeer zoveel mogelijk iedereen in zijn
waarde te laten en zijn opvattingen te respecteren. Wel zal ik hier het meest
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inzoomen op de verhalen en overtuigingen van degenen die menen – of
liever gezegd: zeker weten – dat niet alle graancirkels mensenwerk zijn.
In dit boek zal de volgende vraag centraal staan: wat is de functie van narrativiteit en hoe verloopt de interactie binnen een kring mensen met een
bepaalde levensovertuiging? De vraag wordt vervolgens van twee kanten
benaderd: in hoeverre komt men via verhalen tot het ‘geloof’, en omgekeerd: in hoeverre brengt het ‘geloof’ weer nieuwe verhalen voort?
In mijn onderzoeksperiode, die liep van 2001 tot 2005, heb ik het nodige
veldwerk gedaan: in de zomer heb ik Nederlandse graancirkels bezocht
en met betrokken partijen gesproken, en ik ben ook een keer naar ZuidEngeland gegaan om de verschillen tussen Nederland en Engeland te
ervaren. Tevens ben ik lid geworden van de

DCCCS,

de Dutch Centre for

Crop Circle Studies. Ik heb leden van deze groep ge ïnterviewd, met ze
gedineerd na de vergaderingen in Epe, heb hun lezingen in het land bijgewoond en ik heb de Frontier Symposia bezocht. Ik heb hun relevante
artikelen en boeken over graancirkels gelezen, en ook vele websites en
discussiefora bezocht.
Alhoewel ik goed ingevoerd ben geraakt in de opvattingen en verhalen
over het fenomeen graancirkel, knaagt er (zoals gebruikelijk) aan het einde
van zo’n periode het gevoel dat ik nóg meer onderzoek had kunnen doen,
nóg meer graancirkels had kunnen bezoeken en nóg meer mensen had
kunnen interviewen. Je kunt je hele leven aan graancirkels wijden, zoals
verscheidene personen in dit boek ook daadwerkelijk doen. Die tijd was mij
niet gegeven. Ik moest ook nog de voorzitter van de lokale ondernemingsraad zijn, vergaderen met de onderzoeksgroep Etnologie, artikelen over
sprookjes en andere volksverhalen schrijven, er lezingen en interviews
over geven, en werken aan het boek Vertelcultuur in Nederland, Volksverhalen
uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900), dat als een tussendoortje begon, maar
als een eigenstandig project eindigde – het kloeke boek van 830 pagina’s is
in samenwerking met Cor Hendriks begin 2005 uiteindelijk gepubliceerd.
En ik moet aan de andere kant zeggen dat op zeker moment het lezen van
de literatuur over graancirkels en het bezoeken van de gewasformaties
exercities werden die steeds meer van hetzelfde gingen opleveren.
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Het is in wetenschappelijke boeken niet gebruikelijk om in noten veelvuldig naar webpagina’s als bron te verwijzen: de status van dergelijke bronnen is onzeker, en webpagina’s kunnen ook snel van inhoud veranderen,
van adres wijzigen of verdwijnen. Verwijzen naar boeken en artikelen is
nog altijd het meest gebruikelijk, en wat de etnologische literatuur betreft
zal ik niet van deze regel afwijken. Voor het object van mijn studie is internet echter een cruciaal medium: veel informatie wordt niet in boeken
of artikelen gepubliceerd, maar direct op internet gezet. Naast de reguliere papieren bronnen en het gebruikelijke veldwerk is internet (samen
met andere moderne media als films en documentaires) onontbeerlijk
geworden voor mijn soort onderzoek, en daarom zal ik regelmatig naar
websites verwijzen. Ik verwacht dat dit in de toekomst voor vele typen
van contemporain etnologisch onderzoek niet anders zal zijn.
Ik ben veel dank verschuldigd aan de talloze informanten en vertellers.
Degenen met wie ik persoonlijk of per e-mail intensiever in contact heb
gestaan, bedank ik hier in alfabetische volgorde: J.H. Adams, Roeland
Beljon, Jan Willem Bobbink, Robert Boerman, Geert Bos, Remko Delfgaauw, Sjors van Ekelen, Eltjo Haselhoff, Henry de Hoon, Marcel Hulspas, Bert Janssen, Amiel Kamphuis, Rudi Klijnstra, D.M. van der Linde,
John Lundberg, Andreas Müller, Janet Ossebaard, Pleun Piek, Nancy
Polet, Evert Jan Poorterman, Adriaan van der Riet, Ad van der Riet en
Chris Westen.
Ook in de toekomst zal ik met veel belangstelling het graancirkelfenomeen en vooral de activiteiten van de graancirkelonderzoekers blijven
volgen. Ik denk met sympathie terug aan de keren dat ik in de warme
graancirkelkringen mocht verkeren, en de medemenselijkheid van de
graancirkelgroep zal mij altijd bijblijven. De insinuerende grapjes, als
zou ik een infiltrant van de

BVD

of zelfs de

CIA

zijn, heb ik daarbij voor

lief genomen.
Amsterdam / Almere, 2006
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2. Het initiatieverhaal van de Julia Set
Het beroemdste verhaal in graancirkel-kringen is zonder enige twijfel
het verhaal over de Julia Set. Het verhaal zou als volgt verteld kunnen
worden:
In de onmiddellijke nabijheid van het megalithische monument Stonehenge in het graafschap Wiltshire gebeurde op 7 juli 1996 iets bijzonders. ’s Ochtends had de boer er zijn graanveld nog ge ïnspecteerd
en niets bijzonders opgemerkt. Ook een piloot die over Stonehenge
vloog om halfzes ’s middags had niets bijzonders gezien. Maar toen
hij een halfuur later terugvloog, zag hij tot zijn stomme verbazing een
imposante cirkelformatie in het graanveld naast Stonehenge liggen,
bestaande uit talloze grote en kleine cirkels. De opvallende formatie
zorgde nu voor een ware file op de A303, gelegen tussen Stonehenge
en de graancirkel. Niemand had die dag mensen in het graanveld
bezig gezien, en er zijn ook geen vreemde fenomenen waargenomen:
de graancirkel was plotsklaps uit het niets verschenen. Al snel kreeg
de graancirkel de naam Julia Set, naar de gelijknamige wiskundige
fractal 1 uit de chaostheorie. [zie afb. 1, p. 65]
Dit verhaal behoort tot de culturele bagage van alle croppies en cereologen (de ‘gelovers’). Men zou het zelfs een initiatieverhaal kunnen
noemen. Wie het verhaal kent, behoort tot de ingewijden. Het wordt dan
ook voornamelijk verteld om leken op het gebied van graancirkels in te
wijden of om sceptici te overtuigen (vgl. Bauman 1986 voor deze functie
van verhalen).
Voordat ik doorga op het mysterieuze verhaal van de Julia Set, moet ook
ik de absolute leken verder inwijden en eerst wat basisinformatie geven
over graancirkels en de groepen die er iets mee te maken hebben. Verderop in deze studie zullen bepaalde details nader worden uitgewerkt.
Een graancirkel is weinig anders dan een stuk gewas dat is platgelegd
in een duidelijk visueel, veelal geometrisch patroon. Het woord ‘graancirkel’ is eigenlijk in tweeërlei opzicht niet zo’n gelukkig gekozen term.
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Ten eerste ligt de vorm niet altijd in een graansoort (tarwe, rogge, gerst,
haver, boekweit, maïs 2), maar heeft men de vormen evengoed aangetroffen in akkers met raapzaad (de gele bloemen die in het voorjaar bloeien,
en waaruit olie gewonnen wordt), mosterdzaad, wortelen, aardappels en
sojabonen, verder in gras, heide, sneeuw en ijs, en – naar verluidt – zelfs
in bomen en woestijnzand. 3 Weliswaar kunnen niet alle beweringen
hieromtrent met betrouwbare foto’s bewezen worden, maar de meeste
wel. Omdat het voornamelijk om gewassen gaat, spreken de Engelsen
liever over crop circles. Ten tweede gaat het bij graancirkels niet altijd
om eenvoudige cirkels: er kunnen tamelijk ingewikkelde figuren in het
gewas liggen: halve cirkels, lijnen, driehoeken, sterren, spiralen, spinnenwebben enzovoort, tot aan afbeeldingen van bomen en gezichten aan
toe (zie voor overzichten bijvoorbeeld Haselhoff 1998, p. 20-51; Pringle
1999, p. 125-134; Andrews & Spignesi 2003, p. 206-231; Klijnstra 2000, p.
61-106). De cereologen spreken daarom liever van gewasformaties, maar
omdat het woord ‘graancirkel’ nu eenmaal het meest ingeburgerd is, zal
deze term gehanteerd blijven.
Zowel de sceptici als de cereologen zijn het erover eens dat de graancirkels gemaakt worden door ‘een intelligentie’. Immers, de vaak ingewikkelde mathematische vormen kunnen niet toevallig of door een
eenvoudige natuurlijke oorzaak ontstaan. Welke intelligentie er achter zit
is voor de sceptici duidelijk: menselijke intelligentie. In de optiek van de
sceptici worden alle graancirkels door mensen gemaakt. Ook de croppies
en cereologen zijn er van doordrongen dat in elk geval een deel van de
graancirkels door mensenhanden wordt gemaakt. Maar er blijft volgens
hen een (grote of kleine) hoeveelheid ‘onverklaarbare’ graancirkels over
die wel eens door een bovennatuurlijke of buitenaardse intelligentie kan
zijn gemaakt. Hoe we ons die intelligentie moeten voorstellen, daarover
lopen de meningen onder de croppies en cereologen sterk uiteen. Het zijn
vooral de croppies en de cereologen die een betekenisvol onderscheid
maken tussen ‘echte’ graancirkels en ‘onechte’ graancirkels oftewel hoaxes
– in het laatste geval gaat het dus om grappen door mensen gemaakt.
Volgens de sceptici bestaan er geen ‘echte’ graancirkels: ze zijn allemaal
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‘nep’. Vanuit etnologisch standpunt bezien zouden alle graancirkels als
‘echt’ kunnen worden aangemerkt, maar dan vooral in de zin dat ze fysiek
in de akker liggen, ongeacht de vraag wie of wat ze gemaakt heeft. Vanuit
deze optiek zijn alleen gePhotoshopte of anderszins virtueel gecreëerde
graancirkels ‘onecht’.

GePhotoshopte Bert is Evil-graancirkel.

Welke groepen mensen zijn betrokken bij het fenomeen graancirkel?
Bovennatuurlijke en buitenaardse participanten buiten beschouwing
gelaten zijn dit de volgende categorieën.

GEHEIME DIENST?
HOAXERS
SCEPTICI

BOEREN
GRAANCIRKEL

JOURNALISTEN

CEREOLOGEN
CROPPIES

TOERISTEN

Menselijke betrokkenheid bij graancirkels.
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1. De boeren: zij zijn het ‘slachtoffer’, want de graancirkel wordt in hun
akkers gelegd. De schade voor de boer is afhankelijk van de hoeveelheid graan die is platgelegd, want dat valt met de combine niet meer te
oogsten, zeker niet als allerlei bezoekers het graan nog verder plat komen
trappen. Soms komt het voor dat de boer mede in het complot zit en samenwerkt met de makers van graancirkels of hoaxers (Delfgaauw 1999):
de boer geeft de hoaxers dan toestemming om een graancirkel in zijn
veld te leggen, en soms krijgt hij zelfs zijn schade vergoed. Het komt ook
voor dat de boer entreegeld heft voor het bezoeken van de graancirkel. In
Nederland gebeurt dit nauwelijks, maar in Engeland met enige regelmaat.
De boer zet dan een ‘honesty box’ of een ‘courtesy box’ bij de ingang,
waarin de bezoekers een donatie kunnen stoppen. Bij een drukbezochte
graancirkel verdient de boer meer aan de graancirkel dan aan de oogst
(Hoos 2004, p. 117-118).
2. De makers van graancirkels of hoaxers: dit zijn de mensen die meestal
als een team in de nacht het graan platleggen, vaak met eenvoudige hulpmiddelen als paaltjes, touwen, planken en rollers, soms met geavanceerdere apparatuur erbij als headsets (Delfgaauw 1999) en (bij zeer grote en
ingewikkelde formaties) GPS -apparatuur (Global Positioning System).4 Een
graancirkel kan desnoods ter plekke geïmproviseerd worden door een paar
dronken jongelui die uit het café komen, maar het resultaat is dan zelden
overtuigend. Aan de betere graancirkel gaat planning vooraf: de formatie
wordt op de tekentafel of met de computer ontworpen, planken en touwen
worden vooraf op maat gemaakt, en de choreografie in het veld wordt met
het team vooraf doorgenomen (Delfgaauw 1999). In Engeland zijn teams
van kunstenaars actief, die in staat zijn om vaardig en snel ingewikkelde
graancirkels te maken. 5 Hoaxers maken doorgaans niet graag bekend
welke graancirkel(s) ze gemaakt hebben. Scepticus Joe Nickell (2001, p.
76-77; 2002) spreekt hier van de Shyness Factor: hoaxers willen net als
graffiti-spuiters ’s nachts liever niet in actie worden gezien, en proberen
schadeclaims van de boeren en boetes zoveel mogelijk te vermijden. 6
3. De journalisten: zij zijn degenen die in de reguliere media berichten
over het verschijnen van een graancirkel. De veelal zomerse berichten zijn
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welkom nieuws in komkommertijd, maar getuigen meestal van weinig
serieuze betrokkenheid bij het onderwerp. Het nieuws over een graancirkel wordt ofwel vooringenomen in de lacherige sfeer getrokken en in
verband gebracht met kleine groene mannetjes waarin al die rare croppies zouden geloven (terwijl iedereen weet dat het mensenwerk is), of het
wordt overdreven in de mysterieuze sfeer getrokken (zie bijv. Friesland
lacht 1996, Toverij 2001, Veldkamp 1997 en Raadsel 1996). Een afgewogen
neutrale middenpositie wordt eigenlijk zelden ingenomen: de graancirkel
wordt door journalisten doorgaans als gekheid of als raadsel neergezet.
In de jaren negentig waren graancirkels in Nederland in de zomer nog
een mediahype, en konden in de landelijke kranten en op het televisiejournaal komen (bijv. Simons 1996 over een graancirkel bij Heerlen waar
veel toeristen op af kwamen). Momenteel besteedt vrijwel alleen de lokale
pers nog aandacht aan graancirkels.
4. De toevallige graancirkeltoeristen: deze bezoekers zijn niet per se op
zoek naar graancirkels en ze zijn ook geen echte ‘gelovers’, maar ze stuiten min of meer bij toeval op het fenomeen, of gaan er uit nieuwsgierigheid naartoe als er eentje in de nabijheid wordt gemeld. Toeristen die in
de zomer in het Zuid-Engelse Wiltshire op vakantie zijn, worden haast
onvermijdelijk geconfronteerd met graancirkels, en ze zullen ze dan ook
bezoeken, zonder per se te weten wat ze ervan moeten denken. In Nederland is het, zeker de laatste tijd, niet zo gemakkelijk om toevallig op
een graancirkel te stuiten, maar het gebeurt wel eens dat mensen komen
kijken naar een graancirkel op de akker van een boer.
5. De croppies of bewuste graancirkel-toeristen: zij zoeken de graancirkels in Nederland of Engeland opzettelijk op, omdat ze er een bepaald
geloof of een bepaalde overtuiging bij koesteren. Zij geloven niet dat alle
graancirkels mensenwerk zijn en bezoeken ze als esoterische plaatsen. De
croppies gaan er bijvoorbeeld musiceren, mediteren of ze onderzoeken
de formatie op energieën met een wichelroede.
6. De cereologen of graancirkel-onderzoekers: zij zijn de zelfbenoemde
experts en researchers, die vooral op basis van zelfstudie hun expertise
hebben ontwikkeld. Laat er geen misverstand over bestaan: er zijn geen of-
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ficiële, academische disciplines voor onderzoek naar graancirkels. Geen enkele overheid financiert openlijk research naar graancirkels. Niemand van
de onderzoekers is een professional die research doet vanuit een erkende
universiteit of een wetenschappelijk instituut. Niemand doet beroepsmatig
onderzoek naar graancirkels – behalve ik dan vanuit een etnologische invalshoek. Dit alles betekent niet dat de cereologen geen serieuze pogingen
doen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Integendeel. Geleerde
Nederlandse mannen als de Eindhovense fysicus dr. Eltjo Haselhoff en
de Utrechtse milieuwetenschapper en sectordirecteur van het Milieu- en
Natuurplanbureau van het RIVM prof. ir. Klaas van Egmond hebben – met
wisselend succes – onderzoek gedaan naar graancirkels.7 Maar wel in hun
vrije tijd. Geen enkele reguliere bètawetenschap ziet momenteel heil in
onderzoek naar graancirkels, en de reden ligt voor de hand: de wetenschap
gaat ervan uit dat alle graancirkels door mensen worden gemaakt en dat
ze derhalve de moeite van fysisch onderzoek niet waard zijn.
7. De sceptici: dit zijn de (professionele) ongelovigen. Scepticisme kan in
principe een levenshouding zijn, maar dat hoeft nog niet te betekenen
dat men daardoor in debat treedt met de cereologen. Er is echter een
groep sceptici (meestal afkomstig uit de reguliere wetenschappen en de
universiteiten) die dat systematisch wel doet: de sceptici die aangesloten
zijn bij de Nederlandse Stichting Skepsis en/of schrijven in hun lijfblad
Skepter. Deze sceptici strijden tegen elke vorm van – in hun ogen – volksSkepter
verlakkerij, bijgeloof, kwakzalverij en geldklopperij. Dit zijn op zichzelf
zeer nobele principes. Er wordt vanuit de Stichting Skepsis ook niet al te
fanatiek opgetreden tegen het geloof in graancirkels, omdat het als een
tamelijk onschuldige vorm van bijgeloof wordt beschouwd: er is immers
geen sprake van suspecte sektevorming, brainwashing, gevaar voor de
volksgezondheid of financiële uitbuiting. De Stichting Skepsis trekt wel
ten stijde tegen de – in haar ogen – esoterische en occulte manier van
redeneren van de graancirkel-beweging (Hulspas 1990, 1991, 1994a; Nanninga 1996, 1999; Van Veelen 2002; Goddijn 2003).
Tot slot nog een laatste humane groep die alleen in de ogen van de croppies en cereologen actief is, namelijk de volgende.
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8. De geheime dienst (het leger, de overheid): hier is men geïnteresseerd
in het mysterieuze fenomeen van de graancirkels, vooral omdat aan de
vorming ervan ongekende krachten te pas komen waarover het leger zou
willen kunnen beschikken. Officieel zullen de instanties echter steeds
ontkennen dat ze belangstelling hebben. Ze hebben er – in de beleving
van de gelovers – zelfs alle belang bij om de importantie van het graancirkelfenomeen tegenover de buitenwereld te ontkennen. Daarom zijn de
geheime diensten en het leger voortdurend bezig om de waarheid achter
het fenomeen door te prikken (te debunken) en belachelijk te maken, en is
men constant bezig om graancirkels te voorzien van menselijke sporen,
om het geloof in de ‘waarheid’ teniet te doen. Er is, kortom, van overheidswege een grote debunking- en desinformatiecampagne aan de gang,
aldus de cereologen (zie bijv. Ossebaard 2004).
In de perceptie van de sceptici en de leek moet dit laatste ondertussen
tamelijk bizar klinken. Wie meent dat alle graancirkels door mensen worden gemaakt, zal het nogal logisch vinden dat er sporen van mensenwerk
te vinden zijn, en zal nooit vermoeden dat een geheime dienst daar de
hand in heeft gehad. De croppies en cereologen lijken vanuit die optiek
in hun eigen overtuigingen verstrikt te zijn geraakt, willen ontkennen dat
mensenwerk ook echt gewoon mensenwerk is. Er lijkt bovendien sprake
te zijn van een zekere zelfoverschatting: de geheime dienst heeft – vanuit een sceptische visie – in de strijd tegen internationaal terrorisme en
gevaarlijke sektes wel wat beters te doen dan achter graancirkels aan te
jagen en ongevaarlijke hobbyisten het leven zuur te maken. Anderzijds,
zodra bij croppies en cereologen het denkbeeld postvat dat de geheime
dienst achter hen aan zit, verleent dat ze status, want het is in feite een
erkenning dat ze iets belangrijks op het spoor zijn.8 Het oordeel van de
buitenwereld zal hier snel klaarliggen: we hebben te maken met een stelletje paranoïde gekken. Dit is inderdaad de snelste en gemakkelijkste
manier om de kwestie af te doen: men plakt het etiket ‘gek’ op de ander
en het probleem is opgelost. Men hoeft er verder niet meer over na te
denken, en kan overgaan tot de orde van de dag.
De croppies en cereologen zijn echter verre van gek – ze zijn hoogstens
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van bepaalde denkbeelden sterk overtuigd, op de manier zoals een socialist, een christen of een moslim dat ook kan zijn. De meeste cereologen
hebben een goede opleiding genoten, en ze zijn in woord en geschrift in
staat om Plato of Schopenhauer te citeren.9 Hans Hesselink is tandarts,
homeopaat en acupuncturist. Klaas van Egmond is hoogleraar milieukunde. Een andere cereoloog studeert bedrijfseconomie. Eltjo Haselhoff
is een gepromoveerd natuurkundige, die zijn proefschrift schreef over
lasertechniek, en die een tijd in Los Alamos National Laboratories in de
Verenigde Staten werkzaam is geweest. Tegenwoordig werkt Haselhoff
bij Philips als marketing researchmanager, waar hij medische scan-apparatuur verkoopt. Haselhoff is ook een begenadigd gitarist, die in 2005
zijn eerste cd uitbracht (Fingerstyle Guitar Solos). Natuurlijk zijn er enkele
cereologen, die werkloos thuis zitten (of gepensioneerd zijn), maar de
meesten hebben in het dagelijks leven een redelijke tot goede boterham
(gehad) als schooljuffrouw, fotograaf, graficus, vertegenwoordiger, douane-beambte, documentairemaker, vervoersmanager of medewerkster
van de Milieudienst Rijnmond. Men kan deze mensen omwille van hun
wat eigenaardige hobby en overtuigingen natuurlijk allemaal voor gek
verklaren, maar dan is de hele wereld gek.
Toen ik in de zomer van 2002 voor het eerst een bijeenkomst meemaakte
van de DCCCS (Dutch Centre for Crop Circle Studies) in een vergaderzaaltje in Epe, was het eerste wat mij bij binnenkomst opviel hoe buitengewoon gewoon het gezelschap eruitzag.10 Ik kon evengoed een bijeenkomst
van postzegelverzamelaars, modelspoorbouwers of VARA-leden zijn binnengestapt. Alleen Janet Ossebaard wilde op bijeenkomsten nog wel eens
in een hippiejurk verschijnen, maar welbeschouwd was ik zelf, met mijn
lange grijze paardenstaart, de meest buitenissige onder de aanwezigen.
[zie afb. 2, p. 65]

Dat de croppies en cereologen regelmatig als ‘gelovers’ worden aangeduid,
wordt door henzelf niet gewaardeerd. Hier komt het antropologische onderscheid tussen de emic view en de etic view aan de oppervlakte. De etic
view is het perspectief van de buitenstaander en in het bijzonder van de
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wetenschappelijke toeschouwer: vanuit zijn positie kan het gedrag in de
graancirkelkringen als spiritueel of religieus worden geïnterpreteerd. De
emic view is het perspectief van binnenuit: het beeld dat de croppies en
cereologen van zichzelf (en de buitenwereld) hebben. In hun beleving zijn
zij niet zozeer bezig met geloven als wel met weten. ‘Geloven doe je maar
in de kerk,’ is een gevleugelde uitspraak van Robert Boerman.11 Vanuit
het perspectief van de cereologen staat het onderzoek naar graancirkels
veel dichter bij wetenschap dan bij religie. De cereologen voelen zich
onafhankelijke onderzoekers en zogeheten ‘grenswetenschappers’. De
cereologen zijn desnoods bereid om te accepteren dat hun manier van
interpreteren van feiten in de werkelijkheid bepaald wordt door hun
levensovertuiging of hun wereldvisie, maar zij weigeren dit tamelijk
categorisch als een vorm van religie of spiritualiteit te beschouwen (vgl.
Haselhoff 1998, p. 59-65). Zo’n standpunt dient door de onderzoeker gerespecteerd te worden, en vandaar dat ik een term als ‘graancirkelgelover’
zoveel mogelijk wil vermijden, en uitgeweken ben naar de op het Engels
gebaseerde woorden ‘croppie’ en ‘cereoloog’.
Keren we terug naar het initiatieverhaal van de Julia Set. Het is opvallend
hoezeer het verhaal zich gedraagt als een volksverhaal, in die zin dat het
in de mondelinge en schriftelijke overlevering gevonden kan worden in
telkens nieuwe variaties, zelfs als het verhaal verschillende malen door
dezelfde verteller wordt verteld.12
De tijdstippen waarop er over Stonehenge gevlogen werd, variëren, met
als gevolg dat ook de tijd daartussen aan variatie onderhevig is. Sommige vertellers beweren dat de Julia Set in minder dan een kwartier tot
stand moet zijn gekomen, terwijl anderen over circa 45 minuten spreken.
Sommigen zeggen dat de piloot die heen en terug vloog één en dezelfde
persoon was, anderen menen dat het om twee verschillende piloten ging.
De tweede piloot zou een straaljagerpiloot zijn geweest. Van de eerste
piloot wordt beweerd dat hij een fotograaf van graancirkels is: in de ene
versie is hij over Stonehenge gevlogen, maar in een andere versie heeft hij
zelfs nog zeven rondjes om Stonehenge heen gevlogen en niets gezien. De
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eerstgenoemde piloot wordt ook wel voorgesteld als een RAF -piloot, een
arts die zelf in een privé-vliegtuigje vloog ofwel een arts die zich door
een piloot liet vliegen. In de verhalen varieert het aantal cirkels in de
Julia Set van 149 tot 212. Van de graancirkel wordt zowel beweerd dat hij
op een glooiing omhoog als een glooiing omlaag lag. Naast de piloot of
piloten worden er allerlei andere getuigen opgevoerd: een boerenknecht,
een jachtopziener, bewakingspersoneel en suppoosten van Stonehenge,
toeristen, automobilisten...
Een dergelijke variatie is op zichzelf niets opmerkelijks; bij volksverhalen
treffen we dit verschijnsel voortdurend aan, en de geschetste gebeurtenis
zou niettemin waar kunnen zijn. Er zit wel een (voor de cereologen vervelend) stabiel element in het verhaal ten aanzien van de sleutelfiguur in
de plot, en dat is het feit dat (vrijwel) niemand in staat is de naam van de
piloot te noemen die de Julia Set uiteindelijk ontdekt heeft, terwijl deze
man ondertussen toch een beroemdheid zou moeten zijn. Sceptici zouden
gemakkelijk kunnen zeggen: men noemt de naam niet, omdat die piloot
helemaal niet bestaan heeft, en het verhaal grotendeels uit de volksfantasie
is ontsproten. Een gering aantal websites13 noemt wel een naam: Rod Taylor, een verder volkomen onbekende vliegende fotograaf van graancirkels,
die géén familie blijkt te zijn van de beroemde vliegende fotograaf Busty
Taylor. Busty ontkent dat hij de ontdekker was (Haselhoff 2001b, p. 7), en
noemt in zijn verhaal weliswaar een vriend Rod Taylor, maar die zou alleen in de heenvlucht in het vliegtuigje gezeten hebben en gezien hebben
dat de Julia Set er niet lag. Volgens Busty was het de andere, anonieme
piloot die terugvloog en de graancirkel zag liggen (Gazecki 2002).
Ook als men aanneemt dat er een piloot bestaan heeft, dan kan men in
elk geval vaststellen dat geen van de vertellers dit verhaal uit de eerste
hand gehoord heeft. Elke verteller kent het verhaal – laten we zeggen – uit
de tweede, derde, vierde of vijfde hand. In dit opzicht begint het verhaal
wel een beetje op een foaf-tale te lijken. Een foaf is een friend of a friend,
en in het volksverhaalonderzoek is de term gerelateerd aan de moderne
sage of het broodje-aapverhaal. In dergelijke verhalen wordt ook steeds
verteld, dat het een vriend van een vriend echt overkomen is, maar als
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men het terug gaat traceren, blijkt die vriend van een vriend weer een
vriend te hebben die het echt heeft meegemaakt enzovoort (Burger 1993,
p. 10; 1995, p. 18; 2004a, p. 19).
Verder is er nog een detail dat door de croppies en cereologen eigenlijk
nooit genoemd wordt. De boer vroeg een entreegeld van één tot drie Britse
ponden (de bedragen variëren) om de Julia Set te kunnen bekijken. Ik wil
hiermee niet suggereren dat de boer in het complot zat, maar uitgesloten
is het niet. Aangenomen wordt dat de boer meer dan duizend betalende
bezoekers op zijn akker heeft gehad, en dat hij dus een behoorlijke som
heeft verdiend, in elk geval meer dan de oogst hem had opgeleverd.14 Harald Hoos, een Duitse cereoloog die scepticus is geworden (wat niet vaak
voorkomt), maakt het wel bont door te beweren dat de boer zo’n 40.000
Britse ponden aan de bezoekers van de Julia Set heeft verdiend, niet alleen dankzij entreegeld, maar ook door parkeergeld te heffen, en door
foto’s en graancirkel-devotionalia te verkopen (Hoos 2004, p. 117-118).
Langzaam maar zeker zijn we hiermee bij de verhalen uit het sceptische kamp terechtgekomen. Het meest ontluisterende verhaal komt van
hoaxer Rod Dickinson op de website van de Circlemakers – een groep
Britse graankunstenaars. Dickinson beweert dat hij de drie hoaxers kent
die, met een vooropgezet ontwerp, in de voorafgaande nacht de Julia Set
in een tijd van twee uur en drie kwartier in het graan hebben gelegd.
Zijn verklaring is dat de graancirkel een groot deel van de daaropvolgende dag simpelweg over het hoofd is gezien. Op de heenweg heeft de
vliegende dokter (Dickinson houdt vast aan deze versie) de graancirkel
gewoon over het hoofd gezien; dat gebeurt wel vaker. Omdat de graancirkel enigszins in een glooiing naar beneden lag, was hij vanaf de weg
en vanaf Stonehenge niet goed te zien.15 In Het raadsel van de graancirkels
van Haselhoff wordt over de Julia Set gemeld dat onder het platte graan
een vooraf gemaakt paadje is gevonden en dat er kleine gaatjes in de
cirkels zijn aangetroffen. Ook deze gegevens zouden kunnen wijzen op
mensenwerk, al opteert Haselhoff er uiteindelijk voor dat ook het paadje
en de gaatjes door een niet-menselijke maker – een lichtbol: hierover later
meer – zijn gemaakt (Haselhoff 1998, p. 44-50 en 187).
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De Julia Set, opgebouwd uit drie circulaire segmenten
(Haselhoff 1998, p. 48).

De Nederlandse cereoloog Bert Janssen is
verontrust over dit soort verhalen. Tijdens
een vergadering van de DCCCS in 2005 stelde
hij vast dat er in toenemende mate geld en energie wordt gestoken in het
ontkrachten van het cruciale verhaal over de Julia Set.16 Sceptici beginnen namelijk te beweren dat er helemaal geen foto’s zijn van de Julia Set,
gemaakt vanaf Stonehenge, om de eenvoudige reden dat de formatie van
daaruit niet te zien was. Janssen werpt tegen dat er omgekeerd vanuit
de Julia Set wel foto’s zijn gemaakt, waarop de auto’s op de A303 én Stonehenge duidelijk zichtbaar zijn. Er zou dus wel degelijk visueel contact
mogelijk zijn geweest. Twee dagen na de vergadering stuurde Bert op mijn
verzoek nog een digitale foto als bewijs.17 [zie afb. 3, p. 66]
Het verhaal over de Julia Set is exemplarisch voor dit boek en voor de
werkelijkheid. Het is een eerste voorbeeld in deze studie van de manier
waarop ik naar verhalen en hun context kijk. Het is ook exemplarisch in
die zin dat het duidelijk aantoont hoe groepen in de samenleving, vanuit
een bepaalde levensovertuiging, verhalen inzetten om hun gelijk te onderstrepen. Voor de croppies en de cereologen is hun verhaal van de Julia
Set een overtuigend exempel (en geen sage, legende of broodje-aapverhaal);
een exemplarisch verhaal dat een paranormaal of spiritueel bewijs levert.
De vertelling moet aantonen dat een complexe graancirkel in korte tijd op
klaarlichte dag kan verschijnen, en dat hier dus onbekende krachten aan
het werk zijn. In zijn meest recente boek The Deepening Complexity of Crop
Circles trekt fysicus Haselhoff (2001b, p. 8) de ondubbelzinnige conclusie:
‘The explanation of a simple human hoax should be excluded.’
Of dat zo is, hangt echter sterk af van welke versie van het verhaal men
hoort, alsmede vanuit welke levensvisie en geloofsovertuiging men de
wereld inkijkt en de verschijnselen aldaar interpreteert.18 De nuchtere
twijfelaars en sceptici zullen allicht opgelucht ademhalen bij het relaas
van Rod Dickinson: de wereld is weer veilig onttoverd en in overeenstemming met wat ze altijd al dachten.
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3. Beknopte geschiedenis van de graancirkel
Sagen en sprookjes over de maaiduivel, heksenkringen en lichtbollen
Mijn onderzoek is contemporain van opzet: het gaat om de verhalen die
in de onderzoeksperiode 2001-2005 zijn verteld. Ik ben dus niet van plan
om een complete geschiedenis van de graancirkels te beschrijven – zo
die al bestaat, want dat is sterk afhankelijk vanuit welke optiek men het
onderwerp benadert. Graancirkels zijn pas deugdelijk gedocumenteerd
sinds de late jaren zeventig in Engeland en sinds de late jaren tachtig in
Nederland. Men zou de periode daarvóór dus gemakkelijk onbesproken
kunnen laten.
Croppies en cereologen dragen zelf echter graag historische getuigenissen en verhalen aan om aan te tonen dat graancirkels al eeuwen oud zijn,
en dat aan het huidige fenomeen een veel langere traditie moet worden
toegekend.
Van alle historische gevallen is het
Engelse vlugschrift van 22 augustus
1678 over de maaiduivel van Hartfordshire het bekendst: dit verhaal keert
tot vervelens toe terug in de boeken
en andere media.1 De Mowing Devil is
in feite ook een initiatieverhaal: wie
het kent, is een ingewijde. In het verhaal weigert een boer het loon dat een
arme maaier vraagt voor het maaien
van een haverveld. De boer zegt dat
hij zijn haver nog liever door de duivel laat maaien. Die nacht worden er
vurige verschijnselen waargenomen,

Pamflet met houtsnede over de maaiduivel

en de volgende ochtend blijkt de

(1678).

duivel het graan in perfecte cirkels te
hebben gemaaid: ‘He cut them in round circles, and plac’t every straw
with that exactness that it would have taken up above an Age for any Man
to perform what he did that one night.’ (Schnabel 1994, p. 130; Haselhoff
2001b, p. 3)
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De cereoloog Eltjo Haselhoff betwijfelt of de hier afgebeelde houtsnede
wel aantoont dat er gemaaid is: volgens hem is het ook mogelijk dat de
duivel het graan slechts heeft platgelegd (1998, p. 21 en 2001b, p. 3). In elk
geval zijn de cereologen het over één ding eens: er is in 1678 een graancirkel aangetroffen, en mensen hebben deze destijds foutief geïnterpreteerd
als duivelswerk.
Het loont de moeite om de letterlijke samenvatting boven de houtsnede
nader te bezien.
The Mowing-Devil:
Or, Strange News out of Hartford-shire
Being a True Relation2 of a Farmer, who Bargaining with a Poor Mower, about the Cutting down Three Half Acres of Oats, upon the Mower’s asking too much, the Farmer swore, That the Devil should Mow
it, rather than He. And so it fell out, that that very Night, the Crop of
Oats shew’d as if it had been all of a Flame, but next Morning appear’d
so neatly Mow’d by the Devil, or some Infernal Spirit, that no Mortal
Man was able to do the like.
Also, How the said Oats ly now in the Field and the Owner has not
Power to fetch them away.3
Nu lijkt het alsof op het laatst wordt gezegd dat de boer de halmen met
geen mogelijkheid van de grond kan oppakken, wat een duidelijk bewijs
van duivelswerk zou zijn, maar in het uitgebreidere verhaal staat het
anders. De boer ‘is as yet afraid to remove them’, dus hij is zo bang dat
hij het niet kan opbrengen om de halmen op te rapen. Afwijkend van de
normale graancirkel is het feit dat de halmen volgens het pamflet wel
degelijk gemaaid worden, en niet platgelegd. Ook op de houtsnede wordt
gemaaid, want de duivel hanteert daar zichtbaar een zeis.
Het verhaal staat in de traditie van de duivelssage4 en is in de internationale volksverhalencatalogus van Antti Aarne, Stith Thompson en HansJörg Uther zelfs gecatalogiseerd als ATU 820, The Devil as Substitute for Day
Laborer at Mowing (Aarne, Thompson & Uther 2004; De Blécourt 1995a, p.
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12). Cruciaal in zo’n christelijk volksverhaal is dat iemand de onvoorzichtigheid of vermetelheid heeft om iets of iemand in de macht van de duivel
te (ver)wensen: het werkwoord ‘swear’ wordt hier opzettelijk gebruikt (in
historische Nederlandse volksverhalen wordt ook vaak over ‘zweren’ in de
betekenis van verwensen gesproken). Het vervolg van het verhaal is altijd
dat de duivel zijn kans waarneemt, met alle ernstige gevolgen van dien. Bij
het verhaal over de maaiduivel lijkt het aanvankelijk niet zo ernstig te eindigen, want de boer krijgt alsnog wat hij wil: de haver is – nota bene gratis
– gemaaid, zij het in vreemde cirkels. Maar de boer is zo bang van dit duivelswerk dat hij de haver niet durft op te rapen en hij zijn oogst daardoor
alsnog kwijt is. Dat het graan in cirkels ligt is slechts een bijkomstigheid:
zo zijn nu eenmaal de vreemde manieren van de duivel. Heksen en fairies
kunnen ook cirkels maken, dus de duivel kan dat ook.
Daarmee is de mogelijkheid van een Engelse graancirkel uit 1678 geenszins weerlegd: er kan nog altijd écht een graancirkel gelegen hebben,
waar de mensen als verklaring spoedig een duivelssage omheen hebben
gefantaseerd, inclusief nachtelijk hellevuur. Alleen, hoe is die graancirkel
er gekomen (als men niet in de duivel gelooft)? Het kan evengoed een
curieuze wraakneming geweest zijn van de afgewezen maaier. Scepticus
Henry de Hoon spreekt daarom liever van de ‘eerste hoax’.5 Hoe dan ook,
één detail pleit tegen een reguliere graancirkel: de haver is gemaaid en
niet platgelegd (Schnabel 1994, p. 131-132).
Minder bekend is het verhaal dat de oudste Nederlandse gewasformatie
zou stammen van 18 augustus 1590, en gevonden zou zijn in het Drentse
Assen.6 Er zou hier een platgetrapte kring in het gras zijn gevonden, en
ooggetuigen zouden hebben waargenomen dat er mannen en vrouwen
in een kring hebben gedanst – enkelen van hen zouden gespleten hoeven
hebben gehad (wat wederom duidt op duivels). De ring bleef zichtbaar,
totdat de grond ’s winters werd omgeploegd. Het verhaal zou het eerst
zijn opgetekend in 1696 door Robert Plot, die onderzoek deed naar heksenkringen. Het verhaal is hier onder meer bekend geworden dankzij de
DCCA-website,
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een artikel op diezelfde website wordt het verhaal kritisch doorgelicht
door Theo Paijmans7, een grenswetenschapper die gespecialiseerd is in
ufologie, nulpunt-energie en complottheorieën.
Om twee redenen is het artikel bijzonder te noemen. Ten eerste worden in
de grenswetenschap aanwijzingen voor historische graancirkels meestal
omarmd zonder al te veel behoefte aan kritisch onderzoek; kritiek komt
vaak alleen als onderzoekers duidelijk met elkaar rivaliseren. Paijmans
is echter een onderzoeker die kritisch met zijn bronnen weet om te gaan,
en geen genoegen neemt met auteurs die elkaar voortdurend overschrijven. Ten tweede is het bijzonder dat Boerman het artikel geplaatst heeft,
terwijl het gegevens op zijn eigen website weerspreekt.
Het verhaal over de grascirkel is weliswaar te vinden in The Natural History of Staffordshire van dr. Robert Plott (met dubbel t) uit 1686 (niet 1696),
maar hij had het weer overgenomen uit de Daemonolatreia van Nicolas
Remy uit 1595. Het verhaal blijkt niet te spelen in Assen, maar nabij Assenoncourt in de Franse Alsace. Tussen de andere sporen in het gras werden
ook die van geiten en ossen aangetroffen. De enige ooggetuige Nicolette
Lang-Bernhard beweert dat ze in de namiddag van 25 juli 1590 mannen
en vrouwen (heksen) heeft zien dansen in een kring. Een kleine eeuw later denkt Plott eerder aan een natuurlijk fenomeen. Paijmans toont pijnlijk
duidelijk aan hoe een Franse kring met hoefsporen in een heksenproces
kan eindigen als de oudste graancirkel in Nederland.
De Duitse cereoloog Andreas Müller van de onderzoeksgroep invisible(circle
(sic) beschikt over een grote verzameling van historische getuigenissen en
volksverhalen waarin graancirkels voorkomen, of in ieder geval lijken voor
te komen. Naar eigen zeggen beschikt hij over meer dan 300 gevallen die
dateren van vóór 1980.8 Het is ondoenlijk om al wat hij noemt te behandelen, maar ik wil hier wel bij enkele opmerkelijke verhalen stilstaan.
Het volgende verhaal is in de verzamelperiode 1898-1918 opgetekend
door de Duitse leraar Heinrich Hoffmann, en wel bij ene meneer Reuter
uit Niederzier.
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Hexentanzplatz
Wo einstmals das Schloss Landau unterhalb Niederzier gestanden
hat, sind jetzt Wiesen und Äcker. Vor 30 bis 40 Jahren sah man dort an
mehreren Stellen regelmässig nach der Walpurgisnacht kreisförmige
Stellen, wo das Gras oder die Saat9 wie von einer Schleife10 niedergedrückt war. Nach dem Volksglauben sollen auf diesen Ringen in der
Walpurgisnacht die Hexen ihre Tänze aufführen. Auffallend war es,
dass auf diesen Stellen das Gras und die Frucht11 auch sonst fester
stand; selbst im Winter blieb das Gras dort grün, während es sonst
verdorrte.
Mein vater, den ich eines Maimorgens darauf aufmerksam machte,
sagte: ‘Was du da siehst, ist nichts Natürliches, das kann man an
jedem ersten Maimorgen dort sehen. Wenn man aber so etwas sieht,
darf man nicht stehen bleiben, sondern man sieht zu, dass man weiterkommt und betet rasch ein Vaterunser, damit einem nichts Böses
zustösst.’ (Henssen 1955, p. 97)
Als we aannemen dat Reuter het verhaal rond 1910 vertelt, en we dertig à
veertig jaar mogen terugrekenen, dan
komen we uit op 1880 à 1870. Toen was
de verteller waarschijnlijk zelf een jongen. Zijn vader was toen een volwassen
man, wellicht dertig jaar of ouder, en
hij kende het fenomeen ook al weer
van vroeger. Dat betekent dat volgens
deze getuigenis de kringen in gras en
gewas al rond het midden van de ne-

Historische prent van heksenkring: heksen

gentiende eeuw bekend waren. Bijzon-

dansen rond de duivel.

der is dat de vertelling gaat over een
persoonlijk waargenomen fenomeen, en dat er niet alleen sprake is van
gras, maar ook van ander gewas (misschien zelfs een graanproduct). Het
wordt almaar duidelijker dat de cirkels in de historische belevingswereld
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veelvuldig in de demonische sfeer werden geïnterpreteerd: duivels en
heksen zijn de makers ervan. Aangezien de Walpurisnacht op 30 april
valt, is het nog wel wat vroeg in het jaar voor de meeste graansoorten.
Andreas Müller stelt evenwel terecht dat gerst en koolzaad dan al op het
veld staan.12
Een tweede verhaal dat was opgetekend door Heinrich Hoffmann was
Andreas Müller nog niet bekend.
Die tanzenden Juffern
Ein Mann aus Merzenich hatte am Girbelsrather Weg den ganzen
Morgen Hafer gemäht. Weil ihm der Weg nach Hause zu weit war,
blieb er über Mittag im Felde und verzehrte die mitgebrachten Brotschnitten. Während des Essens hörte er auf einmal ein Lachen und
Jauchzen. Neugierig erhob er sich: da erblickte er drei Juffern, die sich
an den Händen gefasst hielten und in seinem Hafer im Kreise umhertanzten. Entrüstet rief er ihnen zu: ‘Joht doch wäg! Wat hat ië en
mengem Haver zu donn!’13 – Die drei Jungfrauen hielten zwar einen
Augenblick in ihrem fröhlichen Tun ein, setzten aber dann den Tanz
unter lautem Jubel noch eine Weile fort; doch als er auf sie zukam, waren sie plötzlich verschwunden. Wie er sich nun den Schaden besehen
wollte, fand er, dass kein Halm geknickt war; auch ihre Füsse hatten
keine Spur zurückgelassen. Da wurde ihm ganz ängstlich zumute,
und in Zukunft blieb er nie mehr über Mittag auf dem Felde.
Erken, Birkesdorf/Merzenich. (Henssen 1955, p. 149)
Opnieuw hebben we te maken met een rondedans in het graan. Ditmaal
zijn het echter geen duivels of heksen, maar bovennatuurlijke wezens,
die plotseling in het niets kunnen verdwijnen. Waarschijnlijk zijn het
wezens vergelijkbaar met wat de Engelsen ‘fairies’ (elfen) noemen. Of
ze daadwerkelijk een graancirkel achterlaten, is een kwestie van interpretatie. Andreas Müller meent van wel14, maar ik denk dat men het ook
andersom kan opvatten. Zolang de boer denkt dat er vrouwen in zijn ha-
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ver ronddansen, verwacht hij schade aan te treffen. Als hij eenmaal gaat
kijken, is er geen schade: er is geen halm geknakt en er zijn geen sporen
te vinden. Juist dit maakt de boer angstig: nu weet hij immers zeker dat
hij onstoffelijke wezens heeft ontmoet.
Tot nu toe hebben we steeds te maken gehad met sagen of sagen-achtige
verhalen, maar de meest opmerkelijke, want meest expliciete vertelling
die Andreas Müller gevonden heeft, betreft een versie van het sprookje
van de zwanenprinsessen uit 1948, getiteld Die zwölf Schwäne.15 Ik citeer
hier enkele fragmenten uit het begin van het sprookje, dat aanvangt met
een boer die tevreden over zijn akker uitkijkt.
Jeden Morgen ging er hin zu dem Acker und weidete seine Augen
an dem goldgelben Korn. Da war eines Morgens etwas davon niedergetreten, eine kreisrunde Fläche. Den Bauern überkam der Zorn,
aber als er näherzusah, da war er doch mehr verwundert. Denn der
Weizen16 war niedergetreten und doch auch nicht niedergetreten, als
wär es nur von ganz leichten Füssen gewesen, und was bedeutete die
kreisrunde Fläche? (Wisser 1948, p. 150)
De zoons van de boer gaan vervolgens ’s nachts buiten waken, maar de
twee oudsten vluchten weg telkens als er een enorm onweer uitbreekt.
De volgende ochtend is er weer schade aan het graan. Op de derde nacht
gaat de jongste zoon Hans waken, en hij doorstaat het onweer. Maar als
het opklaart, hoort hij het ruisen van vleugelslagen.
Und ferne erhob sich ein leises Rauschen wie von Flügelschlägen und
unter dem Himmel kamen zwölf weisse Schwäne geflogen, die liessen sich herab auf das Weizenfeld. (p. 150)
Zodra de twaalf zwanen hun witte gewaden afleggen, veranderen ze in
zwanenprinsessen, en beginnen ze aan een rondedans in het graan.
Und sie hoben ihre schneeweissen Füsse im Spiel und tanzten auf
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und tanzten nieder im Kreis umher so wunderfein und wunderleicht
– ja, es waren keine Geister, denn die Halme bogen sich unter ihren
Füssen bis zur Erde und öfter knackte auch einer und brach. (p. 151)
Uiteindelijk weet Hans, na de nodige avonturen, een van de zwanenprinsessen voor zich te winnen en trouwt hij met haar. Het motief van
de graancirkel speelt in de rest van het sprookje geen rol meer.
Wederom zijn het bovennatuurlijke wezens die in het graan ronddansen,
maar ditmaal zijn het betoverde prinsessen. Afwijkend is wel dat zij de
halmen breken, terwijl van graancirkels vaak wordt beweerd dat de halmen gebogen zijn, maar niet gebroken. Hoe dan ook, voor al deze voorbeelden van sagen en sprookjes geldt dat de cereologen aannemen dat de
waarneming van reële graancirkels in het verleden in de volksverbeelding aanleiding heeft gegeven tot speculaties en verhalen over duivels,
heksen en bovennatuurlijke wezens. Andreas Müller wijst op een artikel
in het tijdschrift Nature van 1880 over een graancirkel in het Engelse Surrey, maar het artikel gaat in feite over windschade door lokale cyclonen
en zware regenval. Verder meldt hij dat de eerste foto van een graancirkel
gemaakt zou zijn in 1932 in het Engelse Sussex, maar volgens een andere
bron gaat het hier om sporen van archeologische ronde sloten.17 Ten slotte
zijn cereologen oude boeren tegengekomen, die getuigenissen hebben
afgelegd dat graancirkels in hun prille jeugd al bekend waren.18
De traditionele volksverhalen blijken toch de meest intrigerende en
onverdachte bronnen, en de vraag is of we dergelijke verhalen ook in
Nederland hebben. In het Zeeuwsch sagenboek uit 1933 staat het volgende
onder de titel ‘Heksenvergaderingen’.
Op afgelegen plaatsen komen de heksen, als katten, bijeen en dansen
er, poot aan poot.
Buiten Vrouwenpolder zag men op een weiland twee groote kringen,
waar het gras groener was en weliger opschoot, beiden zoo rond,
alsof ze met een passer waren getrokken. Daar vond zoo’n kattendans
plaats. Men noemde het algemeen de Heksen- of Tooveressenwei.
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(Zulke heksenkringen vindt men overal in Zeeland.)
(Sinninghe 1933, p. 97)
In een Limburgse verhalenbundel staat onder het kopje ‘Heksen-bijgeloof
in Zuid-Limburg’ een verhaal uit 1930.
Algemeen heerste het bijgeloof, dat van 12 tot 1 uur ’s nachts de heksen
uit de omgeving elkander ontmoetten in een boomgaard en rondom
een dikke boom de heksendans uitvoerden.
De ronde, van gras ontblote plek rondom zo’n boom werd dan ook
door de boerenbevolking een ‘heksendans’ genoemd. Oude boeren
hebben mij vaak zo’n heksendans getoond met de woorden: ‘Hiej
höbbe de prieje19 deze nach weer gedans.’(De Blécourt 1981, p. 191-192)
In het eerste Nederlandse verhaal is het gras hoger en groener, terwijl
in het tweede verhaal het gras verdwijnt. Op 3 december 1963 vertelde
landbouwer en veehouder C. van Oers (geboren in 1898 te Alem) aan
volksverhalenverzamelaar Henk Kooijman het volgende.
Dat kan ik me nog wel herinneren, dat heb ik zelf meermalen gezien,
dat kan je vandaag de dag nog in ’t weiland zien, een heksenkring in
het gras. Een kring met een middellijn van twee, drie meter. Maar er
zijn grote en kleine. Die kring is van zwart gras of donkerder gras,
een halve meter breed of minder. Maar je hebt ze van verschillende
grootte, van die kringen. Vroeger zinne ze: ‘Daar hebben de heksen
gedanst, de katten, hand aan hand, poot aan poot.’ (Kooijman 1988,
p. 322)
In 1964 tekende verzamelaar E. Heupers in ’s-Graveland een verhaal op
uit de mond van tuinknecht A. Hagen (geb. 1871 te Kortenhoef).
M’n grootmoeder vertelde het vaak. Maar ik heb het van horen zeggen, want ik heb haar nooit gekend. M’n vader vertelde het later weer
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en die had het van haar. Er was een boer, die woonde hier in ’s-Graveland en daar kwam ieder jaar zo’n grasmaaier. Op een keer, middenzomer, komt hij weer terug bij die boer en stond stil bij het melkhok te
kijken, waar in de buurt geen grassprietje meer groeide.
‘Ha, ha! komen ze hier ook al’, zei hij tegen de boer. Die boer schrok
d’r van. ‘’t Gemeenste wat er op de wereld is komt hier. Nooit zal hier
geen gras meer groeien – en meteen wees hij op die plek – want hier
komen de heksen om te dansen en te springen. Hier komen ze te samen.’
Die grasmaaier die zag dat zo, die had er weet van.20
Verzamelaar C. Eggen noteerde in 1970 te Cadier het volgende verhaal uit
de mond van de rooms-katholieke boerenknecht M. Beyers (geb. 1890) in
Limburgs dialect.
Este noe van Cadier op Mergraote aangeis, zuuste bie Blankeberreg
’n wei ligje, met groëte pereboum. Onger de groëtste woar ’ne krink
ròntenum de boum, wo alles platgetroje waor. Dao dansde sjnachs de
hekse. En de zin luu, wat dat gezeen höbbe.21
Bij de Nederlandse voorbeelden gaat het steeds om cirkels in het gras: (a)
een kale ronde plek, (b) platgetreden gras, (c) een donkere aftekening in
het gras of (d) groener en hoger gras. [zie afb. 4, 5 en 6, p. 66 en 67] Historische
Nederlandse volksverhalen over cirkels in het graan zijn vooralsnog niet
gevonden.
De historische interpretatie van vertellers in Nederland is steeds dat
het om ‘heksenkringen’ gaat. In de ons omringende landen worden de
kringen daarnaast ook wel toegeschreven aan duivels of elfen. In Engeland wordt het fenomeen regelmatig ‘fairy rings’ genoemd, in Duitsland
‘Feentänzen’ en ‘Hexenringen’. De cereologen veronderstellen dat (onder
andere) reële graancirkels in het verleden op onbegrip zijn gestuit en dat
mensen er via fictieve volksverhalen een bovennatuurlijke verklaring
voor hebben gegeven. Bij sceptici zal de oorzaak eerder gezocht moeten
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worden bij de reële heksenkring: de ondergronds woekerende schimmel
(zwamvlok) die zich vooral in de cirkelvormige rand – soms ook met paddestoelen – bovengronds manifesteert en zichtbaar wordt. De schimmel
kan het gras aan de randen voeden en daardoor harder laten groeien of
verkleuren, maar ook in het midden vernietigen, doordat er een gebrek
aan voedingsmiddelen ontstaat. De heksenkring kan ook als een ring om
een boom voorkomen, en kan tevens plotseling na een nacht zichtbaar
zijn (Horwitz 2005).
Juist dit natuurlijke, maar in het verleden onbegrepen verschijnsel kan
een verbintenis zijn aangegaan met de volksverhalen over en het geloof in
heksen, duivels en elfen. Nadat deze ronddansende wezens en de ‘schimmelcirkels’ eenmaal met elkaar in verband waren gebracht, eveneens in
het woord ‘heksenkring’ zelf, werden in de volksfantasie ook cirkels in
andere gewassen dan gras toegevoegd, zoals in het graan. Bovendien:
lang niet alle cirkels in de sagen zijn persoonlijke waarnemingen geweest
(en de mondelinge overlevering kan verhalen vertekenen), en als ze wel
gezien werden, ging het waarschijnlijk in de meeste gevallen om schimmelcirkels. Kale en platgetreden plekken kunnen ook door een rondjes
lopend dier (zoals een paard) veroorzaakt worden, met of zonder dressuur, of als een dier met een touw vastzit (zie ook hoofdstuk 18). En de
scepticus zal zeker niet uitsluiten dat er in het verleden graancirkels door
vandalen en hoaxers zijn gemaakt – op basis van de al bestaande heksenverhalen. Dit fenomeen staat bekend als ostension en pseudo-ostension
(zie hoofdstuk 15 en 16).
Via volksgeloof en sage is de bovennatuurlijke graancirkel zelfs in een
enkele sprookjesversie terechtgekomen, zoals Die zwölf Schwäne aantoont.
Hoe bijzonder ook, jammer genoeg is het sprookje juist het meest fictieve
volksverhaal dat er bestaat, dat van luisteraars een nadrukkelijk suspension of disbelief vraagt, omdat er de meest onwerkelijke zaken in voorkomen:
betoverde prinsessen, zwanenmeisjes, geldbeurzen die nooit leeg raken,
vliegende en sprekende paarden, enzovoort. De sagen berusten op volksgeloof en zijn – mits juist geïnterpreteerd – iets betrouwbaarder bronnen:
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voor veel vertellers en luisteraars in het verleden golden de sagen als
non-fictie. En toch valt zelfs op de sterkste Duitse sagenvoorbeelden nog
wel wat af te dingen. Bij Die tanzenden Juffern kan men zich afvragen of er
wel een graancirkel wordt aangetroffen, en bij de Hexentanzplatz is het niet
ondenkbaar dat er in werkelijkheid schimmelcirkels zijn waargenomen
in gras en ander gewas, maar niet noodzakelijk in graan. Het Engelse
verhaal van de maaiduivel is atypisch, en het Franse verhaal over Assenoncourt komt uit een overspannen verslag van een heksenproces. Voor
de Nederlandse voorbeelden is de verklaring van de schimmelcirkels het
meest waarschijnlijk. Maar zoals zo vaak valt er weinig onomstotelijk te
bewijzen: er blijft voldoende ruimte voor de interpretaties van zowel de
cereologen als de sceptici.
Vanuit de reguliere wetenschap houden volkskundigen in Nederland
en de omringende landen zich al meer dan een eeuw bezig met folklore,
volksgeloof en volksverhalen, vooral op het platteland. Elk bovennatuurlijk verschijnsel, iedere sage en ieder kinderschrikverhaal is – bij
wijze van spreken – wel verzameld en in kaart gebracht, tot de verhalen
over de korenwolf, de roggemoeder, de varende of barende vrouw, Witte
Wieven, de Wilde Jacht en elke denkbare soort van windhoos aan toe.22
Als er in het verleden met enige regelmaat formaties in het Nederlandse
graan zouden zijn gevonden, dan zouden er ongetwijfeld betrouwbare
rapporten en artikelen over zijn geschreven door gerenommeerde volkskundigen. Het is nagenoeg uitgesloten dat er met regelmaat formaties
in het graan hebben gelegen, en dat volkskundigen dit verschijnsel
een eeuw lang systematisch en internationaal over het hoofd hebben
gezien. Geen volkskundige of antropoloog zou het in zijn hoofd halen
om een graancirkel niet te fotograferen en het volksgeloof hieromtrent
niet te documenteren. ‘Vooroorlogse “graancirkels”, waarvan sprake is
in Drenthe en Zeeland [...], zijn dan ook waarschijnlijk windpatronen
die in de herinnering tot de huidige figuren zijn vervormd,’ concludeert
antropoloog Willem de Blécourt (1995a, p. 11 en 1995b, p. 195). Het feit
dat de Volkskundige Trefwoordenbank van J.J. Voskuil op het Meertens
Instituut – waaraan tientallen jaren met verscheidene medewerkers is
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gewerkt en die meer dan een miljoen fiches bevat – niet één fiche heeft
op het trefwoord ‘graancirkel’ (of een aanverwant begrip) is in dit opzicht
veelzeggend.
Het is mij er verder niet om te doen de croppies en cereologen hun overtuigingen te ontnemen. In de geschiedenis van de afgelopen dertig jaar
blijven er bovendien voldoende, goed gedocumenteerde graancirkels
over. Echter, de neiging om graancirkels in het verre verleden aan te
wijzen, vertoont grote overeenkomst met wat men in de antropologie en
etnologie aanduidt met invention of tradition. Ook als er geen (duidelijk)
aanwijsbare traditie is, dan kan die door mensen worden uitgevonden,
om daarmee een verschijnsel een respectabele ouderdom te verlenen,
en het zodoende authenticiteit en aanzien te verschaffen. We zien dit
mechanisme regelmatig in werking. Betrekkelijk recente verschijnselen
als de kerstboom, het midwinterhoornblazen en wicca (moderne hekserij) krijgen een eeuwenoude traditie toegekend. Wortels in het verleden
werken legitimerend: hoe ouder iets is, hoe beter.
Op één gebied kunnen de volkskundigen de cereologen elkaar weer met
gemak tegemoetkomen, en wel waar het de lichtverschijnselen en lichtbollen betreft (vgl. de vurige gloed in het verhaal van de maaiduivel). In
hoofdstuk 6 zal de lichtbollentheorie van de cereologen nader worden
uitgewerkt. Hier volstaat de vaststelling dat in hun huidige visie graancirkels worden gemaakt door lichtbollen (balls
balls of light
light).
Er zijn weliswaar geen historische volkskundige documenten of volksverhalen die ondubbelzinnig zouden kunnen aantonen dat lichtbollen
graancirkels maken, maar waarnemingen van lichtverschijnselen en
lichtbollen zijn in de volkskundige literatuur ruimschoots voorhanden.23
De lichtverschijnselen komen in Nederland onder allerlei benamingen
voor: vuurbal, vuurbol, stalkaars, wilde lantaarn, dwaallicht, brandende
scheper (= schaapherder), vuurman, gloeiige, de vurige beer, brandend
zeigertje, vuifs, et cetera. In het Engels komen de lichtverschijnselen
onder meer voor als ball of light, fairy (light), pixie, will-o’-the-wisp en
jack-o’-lantern.
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De Friese verzamelaar Dam Jaarsma tekende op 3 januari 1973 in Kollum
bijvoorbeeld een korte sage op uit de mond van landarbeidster Sjoukje
Mosselman-De Bruin (geb. 1899).
Myn omke soe ris in kear mei de hounekarre24 om handel út. Doe’t er
op ’e Mûzewei wie [...], seach er ynienen in greate, gleone bol, dy kom
lyk op him oan. De hounen bleauwen stokstiif stean, dy doarsten net
fierder.
Omke hat it faek forteld.
(Nederlandse Volksverhalenbank, id-nummer CJ096301)
Op 7 augustus 1966 vertelde boerenarbeider Hendrik H. de Jong (geb.
1889) te Oudega aan dezelfde verzamelaar een persoonlijke belevenis.
Ik haw us in kear in fjûrbol sjoen op ’e wei nei Garyp. Hy kaem út ’e
loft wei en gong earst oer ’t lân en rekke doe yn ’t wetter, dêr’t er weiwoarde25. Mar hwer’t soks op tsjut, dat wyt ik net.26
(Nederlandse Volksverhalenbank, id-nummer CJ007912)
De reeks voorbeelden is naar believen uit te breiden. Er zijn natuurlijk
allerlei rationele verklaringen te bedenken voor wat mensen gezien hebben: ontvlammend moerasgas, bolbliksem, vuurvliegjes, tektonische
activiteit.27 Feit blijft dat de lichtverschijnselen veelvuldig zijn waargenomen over de gehele wereld. Vermeldenswaard is hierbij de uitmuntende
studie van Mark Moravec naar de waarneming van en de volksverhalen
over de Australische ‘Min Min Lights’. Moravec toont aan dat de Min
Min-lichten veelvuldig zijn waargenomen als kleine, intelligent bewegende lichtbollen, en dat de interpretatie van de lichten door mensen
aanzienlijk varieert (zielen van overledenen, beschermgeesten, ufo’s of
buitenaardse sondes, dwaallichten, vuurvliegen, moerasgas, bolbliksems,
plasmabollen in gebieden met tektonische spanningen). De interpretatie
zoekt vooral aansluiting bij het reeds bestaande wereldbeeld: ‘An ill-defined light in the sky that appears for a time, moves and then disappears
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can be many things. This ambiguous stimulus functions somewhat as a
Rorschach inkblot, upon which is projected the observer’s (and other’s)
beliefs’ (Moravec 2003, p. 16).
Eén voorbeeld heb ik voor het laatst bewaard. De casus is niet erg historisch, maar niettemin van vóór de introductie van het begrip ‘graancirkel’. De Amerikaanse casus wordt beschreven door wetenschapsjournalist Chriet Titulaer, en is ontleend aan een publicatie van de Amerikaanse
onderzoeker Dr. Allen Hynek.
In juli 1969 zien twee meisjes, teenagers, hoe laat op de avond een vurig toestel beweegt achter een boerderij. Ze horen een vliegtuigachtig
geluid. De meisjes worden erg bang. Daarna begint het een beetje te
regenen. De volgende dag inspecteert de boer zijn veld met sojabonen. Hij vindt een kring, met een middellijn van 12 meter, met zwaar
beschadigde planten. Hynek zelf bezoekt dat veld (hij onderzocht veel
gevallen zelf ) en ziet weken later nog dat de bladeren slap hangen en
dat de stengels niet geknapt zijn. Het lijkt alsof de planten aan een hevige hitte zijn blootgesteld. De boer wil geen publiciteit. Hynek mag
daarom niet met de meisjes gaan praten, maar de boer zelf geeft alle
mogelijke medewerking. (Titulaer 1977, p. 102-103)
De geschiedenis is summier beschreven, maar geldt in de ufologie en
de cereologie als een sterke casus en een ‘close encounter of the second
kind’ (Hynek 1977, p. 30): de ufo laat een fysieke afdruk achter op aarde.
In de beleving van de betrokkenen hebben we hier zeker te maken met
een graancirkel avant la lettre.
Op basis van de kwantiteit en kwaliteit van het verzamelde volkskundige materiaal kunnen waarnemingen van lichtbollen en aanverwante
lichtverschijnselen in heden en verleden voor een aanzienlijk deel serieus genomen worden, al zegt dat nog niets over hoe de waarnemingen
geÏ nterpreteerd zouden moeten worden. De kwantiteit en kwaliteit van
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de volksverhalen en andere documentatie ten aanzien van historische
graancirkels (van vóór de jaren 1970) zijn toch wat twijfelachtiger. Het
merendeel van de vormen in het gewas zal bestaan hebben uit biologisch
verklaarbare heksenkringen. Voor een ander deel kunnen we te maken
hebben met historische hoaxers en vandalen, met rondlopende dieren,
en fantasieën op basis van verhalen over heksen, duivels en elfen. En
ook doodgewone windschade kan voor opzet worden aangezien (zie ook
hoofdstuk 18). Niettemin is het sporadisch opduiken van graancirkels in
het verleden niet categorisch uit te sluiten.
In Engeland, Nederland, Duitsland en andere westerse landen is het voorkomen van graancirkels echter pas sinds de late twintigste eeuw overtuigend en ondubbelzinnig gedocumenteerd met talloze verslagen en foto’s,
boeken, en artikelen in kranten en tijdschriften. Op een vergadering van
de

DCCCS

meende de cereologe Nancy Polet om die reden: ‘Misschien is

het toch wel vooral een modern verschijnsel.’28
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Over witte paarden en wervelwinden, hoaxers en aliens, Kelten en toeristen
Er verschijnen jaarlijks veel graancirkels in Engeland tijdens de zomermaanden, vooral in Zuid-Engeland, en met name in de graanrijke
graafschappen Wiltshire en Hampshire. In het onderstaande overzicht
wordt het jaarlijks aantal gerapporteerde graancirkels in Engeland gepresenteerd, op basis van The International Crop Circle Database van de
Britse cereoloog Paul Vigay1, en ter vergelijking de Nederlandse cijfers
op basis van het Dutch Crop Circle Archive van de Nederlandse cereoloog
Robert Boerman.2
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Het is duidelijk dat het graancirkelfenomeen eerder op gang kwam in
Engeland, dat de hoogtepunten in de jaren negentig hebben gelegen, met
een piek in 1992, en dat na het millen nium de aantallen weer wat beginnen af te nemen. Nederland had een topjaar in 1996.
Op basis van de database van Vigay kan men ook een indicatie krijgen
hoe Engeland scoort ten opzichte van de rest van de wereld, al moet men
de wereldwijde cijfers niet al te absoluut nemen, omdat Vigays opgave
van Nederlandse graancirkels niet altijd klopt met de waarnemingen van
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Boerman, en de tellingen door de Duitse cereoloog Andreas Müller van
de wereldwijde graancirkels doorgaans hoger liggen.
200

Niettemin kan men stellen dat Engeland
jaarlijks waarschijnlijk ongeveer de helft van
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geland (46%), Duitsland (14%), Canada (8%),

Wereld

USA (8%) en Nederland (8%). Daarna komen
Tsjechië, Polen, Zwitserland, Denemarken,
Noorwegen, Bulgarije, Chili, Finland, Frankrijk, Italië, Kazachstan, Nieuw-Zeeland, Slo-

wakije en Zweden, vaak met niet meer dan één graancirkel per land.

Ansichtkaart met een compilatie van witte paarden, gefotografeerd door graancirkelfotografe Lucy
Pringle; het middelste paard is het Uffington White Horse.
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Graancirkels worden weleens opgevat als landscape art of agrarische
graffiti. Op het gebied van landscape art is met name Wiltshire door de
eeuwen heen al wat gewend geweest: op de diverse groene heuvels zijn
nog altijd acht grote White Horses te bewonderen, gemaakt door het gras
te verwijderen van de kalkrotsbodem – ooit waren het er zelfs twaalf,
maar drie zijn er verloren gegaan, en één moet na een grenscorrectie in
1970 tot Oxfordshire gerekend worden. Dit is meteen ook de oudste: het
witte paard van Uffington stamt uit de bronstijd, circa 1000 voor Christus. De White Horses van Pewsey, Cherhill en Westbury stammen uit de
achttiende eeuw, die van Hackpen, Marlborough, Broadtown, Devizes en
Alton Barnes uit de negentiende eeuw. Twee ervan zijn in de twintigste
eeuw gerestaureerd.4 In de heuvels van Dorset vinden we landscape art
van een andere orde, namelijk de Cerne Abbas Giant, een zestig meter
grote reus met een erectie, waarschijnlijk daterend uit de tweede eeuw na
Christus. [zie afb. 7, p. 67] In augustus 2002 kreeg hij overigens van practical
jokers een zes meter lang condoom om (Condoom 2002). Of deze vormen
van landscape art mensen hebben geïnspireerd om ook kunstzinnige vormen in het graan te leggen, is niet zeker, maar in ieder geval getuigen ze
allebei van een creatieve omgang met het landschap.
Het graancirkelfenomeen is in Engeland aan het einde van de jaren zeventig
duidelijk zichtbaar geworden. Het ging in eerste instantie om heel eenvoudige cirkels: vaak niet meer dan een platgelegd rond vlak. Juist deze vorm
gaf – naast het waarnemen van vreemde schijnsels in de lucht – voeding aan
de speculatie dat het om afdrukken van gelande ufo’s zou gaan (vgl. Eder
1996; Haselhoff 1998, p. 10). Toen de vormen evolueerden naar ingewikkelder pictogrammen, konden het geen landingsplaatsen van ufo’s meer zijn,
maar de inmiddels gelegde connectie met ufo’s is nooit meer verdwenen
(alhoewel croppies en cereologen er ook heel andere verklaringen op na
kunnen houden). Een van de populaire theorieën werd dat vanuit ufo’s
boodschappen in het graan werden achtergelaten. Niet dat de boodschappen erg duidelijk waren, want het waren eigenlijk voornamelijk abstracte,
mathematische figuren zonder eenduidige semantiek of semiotiek.
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Een onderzoeker van het eerste uur in Engeland was de meteoroloog dr.
G. Terence Meaden, die het ontstaan van graancirkels verklaarde vanuit
zijn plasmavortex-theorie; een theorie over lokale wervelwinden met geioniseerde lucht. Dit was alleen vol te houden bij de relatief eenvoudige
graanformaties; toen de vormen eind jaren tachtig, begin jaren negentig
te ingewikkeld werden, kon de theorie de prullenbak in en verdween
Meaden van het toneel.5 Twee andere vroege onderzoekers, de elektrotechnisch ingenieurs Pat Delgado en Colin Andrews, hielden het langer
vol, mede doordat hun ufo-theorie tot de verbeelding sprak en meer
opties open liet.6

Kunstenaars Doug Bower en Dave
Chorley. Foto: Rob Irving.

In 1991 kwamen er twee gepensioneerde kunstenaars in het nieuws: Doug
Bower en Dave Chorley; zij claimden al meer dan een decennium cirkels
in het graan te leggen. Naar verluidt had Doug Bower zijn inspiratie opgedaan in de jaren zestig, toen hij in Australië woonde en geconfronteerd
werd met de Tully Nests, die door wervelingen in het gras zouden zijn
ontstaan. De sceptici en twijfelaars konden na de onthulling opgelucht
ademhalen: het was allemaal mensenwerk geweest. Maar de croppies
en cereologen hadden hun twijfels. Bij openlijke demonstraties van het
maken van graancirkels presteerden Doug en Dave niet geweldig. Bovendien konden, gezien de hoeveelheid en de geografische spreiding, niet
alle graancirkels in het verleden door het tweetal zijn gemaakt. Als het
allemaal al mensenwerk was, dan moesten er ook copycats aan het werk
zijn geweest. Alhoewel Doug en Dave met hun onthulling althans op het
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vlak van de publieke opinie een slag toebrachten aan de croppies en cereologen, hebben laatstgenoemden hun bovennatuurlijke en buitenaardse
verklaringen geenszins laten varen.7 Merk overigens op dat de hausse aan
Engelse graancirkels in 1992 inderdaad het gevolg zou kunnen zijn van
copycat-gedrag (Dégh 1995, p. 245-246): toen mensen eenmaal gezien hadden hoe eenvoudig graancirkels te maken waren met touwen en planken,
konden ze het gemakkelijk na-apen.
Inmiddels is het geen geheim dat er zeer vaardige hoaxers werkzaam zijn
in de nachtelijke Engelse akkers. Het beruchtst is de groep graankunstenaars die Team Satan genoemd wordt, en waar de Londense hoaxer John
Lundberg deel van uitmaakt. Op de website van de Circlemakers staan
hun verhalen en onthullingen.8 De makers van graancirkels claimen
nooit specifieke graancirkels gemaakt te hebben, enerzijds omdat ze dan
een schadeclaim van de boer tegemoet kunnen zien, maar anderzijds
ook om het mysterie levend te houden. John Lundberg ondertekent zijn
e-mails steeds met een citaat van Jean Cocteau: ‘There is no art without
risk.’9 Croppies en cereologen nemen de hoaxers hun maakwerk buitengewoon kwalijk, omdat ze hiermee verwarring zaaien en de aandacht
afleiden van het ‘echte fenomeen’, waar het uiteindelijk allemaal om te
doen is.
Ondertussen is er vooral in Engeland – als het ware – een traditie ontstaan, waarin de graancirkels steeds spectaculairder worden: de vormen
worden almaar groter en ingewikkelder (een feit dat door croppies en cereologen wel in verband wordt gebracht met het naderen van de eindtijd).
Ieder jaar wordt er naar een hoogtepunt in augustus toegewerkt, en deze
apotheose wordt ook elke zomer weer door de croppies en cereologen
verwacht. De ontwikkelingen zijn niet gestopt bij cirkels en pictogrammen, maar gingen door naar fractals en mandala’s en naar figuratieve
en non-figuratieve matrix- en line-prints in de akkers. Hoogtepunten in
2001 waren de zesvoudige Julia Set op Milk Hill10 en de Face on Mars bij
Chilbolton. In 2002 was het de Alien Face met cd bij Crabwood. In 2003
was het de zwaluw-formatie op Milk Hill, en in 2004 de Maya-kalender
bij West Kennett, tegenover Silbury Hill.
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tisch oogpunt zijn deze Engelse graancirkels indrukwekkender dan
wat er jaarlijks in Nederland in het graan verschijnt; veel Nederlandse
cereologen trekken eind juli, begin augustus naar Zuid-Engeland om
het wonder te aanschouwen, onderzoek te doen, en alle internationale
vrienden weer te ontmoeten – onderzoek naar graancirkels in Engeland
begint in toenemende mate een social event te worden en omvat tevens
gezamenlijke nachtwaken in de heuvels (Hoos 2004, p. 119). Toch zijn er
ook Nederlandse cereologen als Eltjo Haselhoff en Robert Boerman die
minder affiniteit hebben met de grote spectaculaire Engelse graancirkels;
ze vermoeden dat juist deze graancirkels menselijk maakwerk zijn, en
veronderstellen dat de relatief eenvoudige graancirkels het echte (bovennatuurlijke of buitenaardse) werk zijn. Voor de eenvoudige formaties kan
men in Nederland blijven, en dit is de voornaamste reden dat Boerman
elke zomer alle graancirkels in Nederland onderzoekt.11
Bezien we nog enkele ingenieuze Engelse graancirkels uit de afgelopen
jaren, omwille van de nadrukkelijk aangebrachte buitenaardse connectie
en omdat de symbolentaal te interpreteren of zelfs te ontcijferen valt.
Op 19 augustus 2001 werden er twee formaties gerapporteerd nabij de
radiotelescoop van Chilbolton (Hampshire).12 In beide gevallen was er
gebruikgemaakt van een nieuw soort omgekeerde matrixprint-techniek:
door middel van pixels (staande plukken graan) werden de afbeeldingen
van een afstand zichtbaar. De ene graanformatie stelde een gezicht voor,
dat spoedig werd geïnterpreteerd als de (vermeende) alien Face on Mars,
zoals die in 1976 door

NASA

was gefotografeerd met de ruimtesonde Vi-

king. [zie afb. 10, p. 69]
De tweede formatie vertoonde grote gelijkenis met de binaire radioboodschap die op 16 november 1974 de ruimte in is gestuurd door SETI (Search
for Extra-Terrestrial Intelligence).13 Deze boodschap van 1679 nullen en
enen was verzonden vanuit de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico en
het signaal was gericht op het sterrencluster M13, zo’n 25.000 lichtjaren
van de aarde verwijderd. De boodschap bevat informatie over ons decimale stelsel, de atoomnummers van de elementen die op aarde het leven
mogelijk maken (zoals waterstof en zuurstof), informatie over onze DNA-
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structuur, vorm en lengte van de homo sapiens, het aantal inwoners op
aarde, de opbouw van ons zonnestelsel met de aarde als derde planeet
en een afbeelding van de telescoop waarmee de boodschap verzonden is.
Alhoewel de interpretaties kunnen variëren, zou het buitenaardse antwoord in het graan aldus gelezen kunnen worden (de afwijkingen van
de originele boodschap zet ik hier cursief)14. [zie afb. 11, p. 69]
Wij kennen het decimale stelsel ook en tellen eveneens van 1 tot
10. De elementen die het leven hier mogelijk maken zijn waterstof,
koolstof, stikstof, zuurstof, silicium en fosfor. Ons DNA heeft dezelfde
nucleaire opbouw, alleen onze dubbele helix heeft een extra string
string. We
hebben een mensachtig lichaam met een groot hoofd, twee armen
en twee benen. We zijn ongeveer één meter hoog. Onze bevolking
bestaat uit 8,5 miljard wezens. Ons zonnestelsel heeft ook negen planeten, maar wij bewonen de derde, vierde en vijfde planeet gerekend
vanaf de zon (die tamelijk klein is) – de vijfde planeet is de grootste en
tevens de belangrijkste. Wij communiceren niet met radiotelescopen maar
door middel van graancirkels en de graancirkel die hier vorig jaar lag, hebben wij gemaakt.
Aldus wordt de graancirkel als buitenaardse boodschap dubbel expliciet
gemaakt. Het beeld dat hier geschetst wordt, sluit wel erg nauw aan bij
het beeld dat de mens zich is gaan vormen van ET en/of de Grey Aliens,
mede dankzij visuele media als de strip, de televisie, de computergame
en de film – vooral de vlak ervoor verschenen film Mission to Mars van
Brian de Palma (2000) kan een trigger zijn geweest, omdat hierin zowel de
Face on Mars als de geschetste alien prominent voorkomen. Een curieus
detail aan de graancirkel is nog dat hij spiegelbeeldig ligt ten opzichte
van de originele boodschap; cereoloog Paul Vigay heeft opgemerkt dat
het origineel in studieboeken nogal eens in spiegelbeeld staat afgedrukt
– hetgeen op menselijk maakwerk zou kunnen duiden.
Croppies en cereologen hebben in dubio gestaan of ze dit buitenaardse
antwoord wel ernstig moesten nemen. Het antwoord kan in elk geval niet
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afkomstig zijn van sterrencluster M13, want onze boodschap moet nog
250 eeuwen reizen voordat hij daar aankomt. Als het al een alien reply is,
dan is de boodschap op de ‘betrekkelijk korte’ afstand van 27 lichtjaar
al onderschept. Het wetenschappelijke Amerikaanse

SETI-onderzoeks-

instituut heeft de interpretatie van de graancirkel als een buitenaards
antwoord resoluut van de hand gewezen. De graancirkel is echter ook
intrigerend als het een menselijk product is: hij kan ons inzicht verschaffen in de menselijke creativiteit en speelsheid, in de manier waarop de
mens fantaseert en theoretiseert over buitenaards leven en in de aard
van het kat-en-muisspel dat hoaxers, croppies en cereologen met elkaar
spelen.15
De ‘buitenaardse’ graancirkels van 2001 werden verre overtroffen door
de Alien Face met cd, half augustus 2002 aangetroffen bij Crabwood
(Hampshire).16

[zie afb. 12 en 13, p. 70]

Voor de vormgeving van het gezicht

van het buitenaardse wezen was wederom een nieuwe techniek gebruikt:
het beeld is net als een televisie opgebouwd uit horizontale lijnen. De cd
die de alien vasthoudt bevat daadwerkelijk tekst, en wel in ASCII-code, te
lezen (zoals gebruikelijk bij cd’s) van binnen naar buiten. De tekst, met
onverklaarde differentiatie in kapitalen en onderkast, luidt als volgt.
Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES. Much
PAIN but still time. BELIEVE.17 There is GOOD out there. We OPpose
DECEPTION. COnduit CLOSING [bell sound].
Bij deze formatie krabden nog meer croppies en cereologen zich achter
de oren. Eltjo Haselhoff typeerde het als een prachtig stuk mensenwerk:
er zit te veel menselijke logica in en de alien is te zeer gemodelleerd naar
de stereotiepe (boosaardige) Grey. En als de aliens over onze ASCII-code
beschikken, dan beschikken ze ook over ons alfabet, en hadden ze de
boodschap beter gewoon uit kunnen schrijven in het graan.18
Tijdens een DCCCS -vergadering op 11 april 2004 kwam de Alien Face nog
eens ter sprake.19 Links achter het gezicht zijn drie puntjes te ontwaren.
Toen ik tegen Janet Ossebaard zei dat ik dacht dat het aanvliegende ufo’s
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waren, sprak zij dat tegen: ‘Nee, het is Orion.’ Maar Amiel Kamphuis zag
nog heel wat anders. Hij vertelde het volgende.
Dit kan haast geen toeval zijn: onlangs printte ik de Alien Face per ongeluk in zwart-wit. Mensen zagen tot nu toe een boosaardig gezicht
van de alien, maar de alien is wel onze schepper. En nu zag ik ineens
het vrouwelijke gezicht erbij, dat heel vriendelijk keek. Ik zal niet zeggen dat het de waarheid is, maar het is wel mijn waarheid.

Zwart-witprint, bijgewerkt met potlood door Amiel
Kamphuis.

Evert Jan Poorterman verklaarde dat hij er een vrouw in zag met zo’n
folkloristisch kapje op, en vanuit zijn optiek moest het een Friezin voorstellen. In zijn visie hebben we hier te maken met de oermoeder der
Friezen: Freya.20
Er zijn dus wel degelijk mensen die de graancirkel met de Alien Face serieus nemen. Dat gold in Engeland ook voor Maurice Osborn, die besloot
om op 13 augustus 2004 een respons in het graan te leggen. Hij werkte
overdag twee dagen aan zijn cd met
als volgt luidde.

ASCII-code,

waarvan de boodschap

21

We welcome ALL who RESPECT our FREE WILL. If you CHOOSE to
HELP, then help us to help ourselves. There is GOOD HERE too. We
LOOK for a reply. 2+2=?
Een antwoord is er vooralsnog niet gekomen.
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Eind juli, begin augustus 2002 heb ik samen met mijn vrouw een bezoek
gebracht aan Wiltshire, enerzijds als toeristen die op de prehistorische
en historische bezienswaardigheden afkomen, maar anderzijds ook om
de graancirkels op te zoeken.22 Het gebied waar de meeste graancirkels
te vinden zijn, is tevens het gebied waar de meeste van die bezienswaardigheden liggen: Stonehenge, Woodhenge, Avebury, West Kennett Long
Barrow, Silbury Hill, Alton Barnes, de White Horses van Pewsey en Milk
Hill. De graancirkels aldaar zijn in veel gevallen enorme kunstwerken.
Ik kon vaststellen dat men overdag nooit alleen is in een graancirkel:
de bezoekers lopen af en aan. Het zijn soms toevallige en nieuwsgierige
toeristen, maar vaker komen de croppies en cereologen doelbewust op
de graancirkels af. Ze hebben glimmend koperen wichelroedes bij zich
of pendels om de leylijnen en de energieën te meten. Mensen gaan in
het centrum van cirkels liggen of zitten er te mediteren. De maten van
de cirkels worden met meetlinten opgenomen, er worden aantekeningen
gemaakt en veel foto’s. Regelmatig vliegen er ook ultralight vliegtuigjes
met fotografen over je heen. [zie afb. 14, p. 71]
In de buurt van Stonehenge, de Ridgeway en de steencirkels van
Avebury moet men niet vreemd opkijken als men mensen tegenkomt,
uitgedost als dru
druïden of als oude Kelten (met bontvellen en een lange
staf). Hippies komen musiceren bij de steencirkels van Avebury, er
worden tarotkaarten gelezen, en er worden kleine offers van bloemen,
stokjes en briefjes gebracht aan de megalithische stenen. Mensen stellen
zich tussen de stenen op en ontvangen de energie met uitgestrekte
armen (vgl. Blain & Wallis 2004, p. 240-242). [zie afb. 14, 15, 16 en 17, p. 71 en 72]
Graancirkels zijn in de zomer in dit gebied bijna onontkoombaar.
Men hoeft er niet eens naar op zoek, maar komt ze vanzelf tegen. Wie
specifiek op zoek wil, kijkt eerst op de databases op internet.23 Veel
croppies en cereologen verzamelen zich in specifieke graancirkelcafés,
zoals The Silent Circle in Cherhill en The Barge Inn in Alton Barnes.
In de laatstgenoemde herberg kan men ook overnachten, en achter
het gebouw kan gekampeerd worden. De achterkamer van de herberg
is volledig gewijd aan de graancirkel. Aan één wand hangt een
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gedetailleerde kaart van het gebied met gekleurde punaises erin op
de locaties van graancirkels van dat jaar en vorige jaren, en rond de
kaart hangen allerhande prints en luchtfoto’s van de formaties, met een
beschrijving van de locatie erbij (met namen als Honey Street en East
Field, die door de ingewijden meteen geplaatst kunnen worden).

[zie afb.

18 en 19, p. 72]

Het is voor mensen met wat minder ervaring in bepaalde gevallen lastig
om een graancirkel te ontdekken of te bereiken. Er moet in 2002 een
mooie formatie in de buurt van Stonehenge hebben gelegen, maar die
hebben we niet kunnen vinden. Ergens in de verte op een heuvel zagen
we een andere graancirkel liggen, maar er was geen weg te vinden die er
naartoe leidde. Op een dag gingen we naar de White Horse van Pewsey.
Thuis zagen we op internet pas dat we langs een vlakke akker met een
graancirkel zijn gelopen: we hebben hem niet zien liggen.
Graancirkels zijn in Wiltshire onderdeel geworden van het toerisme
(Hoos 2004, p. 117). In de Lonely Planet-gids voor Engeland staat bij
Wiltshire een stukje over graancirkels opgenomen dat begint met de
woorden: ‘Wiltshire is the crop-circle capital of the world’ (Verberkmoes
2001, p. 416). Vervolgens wordt in het midden gelaten of een graancirkel
een ‘extra-terrestrial message from alien lifeforms’ is of een ‘very terrestrial message from farmers, artists or practical jokers’. Niettemin wordt
het stukje verluchtigd met een suggestief plaatje van een klassieke vliegende schotel die stralen uitzendt en een pictogram in het graan legt.
In de Welcome to Wiltshire 2002-reisgids staat eveneens een graancirkel
afgedrukt met het volgende wervende tekstje erbij.
Crop Circles
An impenetrable air of mystery surrounds these strange creations.
Are they the works of the gods? Are they a sign that we are not alone
in the Universe? Or are they the creation of mischievous locals? Come
along this summer and decide for yourself. Whatever the answer,
they seem quite at home in magical, mystical Wiltshire. (Hudson
2002, p. 5)
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Vanuit het perspectief van het toerisme wordt er doelbewust een beeld van
magie en mystiek geconstrueerd. De getekende landkaart van Wiltshire
achterin de gids bevat ook een graancirkeltje bij Alton Barnes (p. 26).
Met name Avebury is een hotspot aan het worden voor graancirkel-parafernalia: men kan er boeken over en foto’s, ansichtkaarten en T-shirts van
graancirkels kopen. Ook elders wordt de belangstelling voor graancirkels
commercieel te gelde gemaakt, bijvoorbeeld door rondvluchten aan te
bieden. Toch bestaat er in Wiltshire een zekere terughoudendheid om
deze vorm van new-agetoerisme volledig uit te buiten – zo worden er
nog geen ‘crop circle hotels’ of graancirkelmusea uit de grond gestampt
(Müller in Hoos 2004, p. 130).
Waarom is Engeland nu juist het centraal station voor graancirkels?
Misschien omdat Engeland het land is van koning Arthur en Alice in
Wonderland, van Bilbo en Frodo Balings en van Harry Potter (vgl. Meder
2004a). Een land dat een fascinatie heeft voor sprookjes en sagen, voor
magie en spiritualiteit. Een land waarin het geloof in ‘haunted houses’ actief levend gehouden wordt. Een land van tradities en oude waarden, van
trots op English Heritage en National Trust, van koestering van een nostalgisch verleden en de sacraliteit van het landschap. Een land ook waarin
de sporen van de oude Keltische cultuur nog tastbaar zijn, een cultuur die
heden ten dage vanuit een spiritueel idealisme als magisch en mystiek,
als ‘eco’ en ‘oer’ wordt ervaren. Fascinatie voor de Germaanse cultuur is
nog altijd suspect, maar men kan veilig uitwijken naar de Keltische cultuur. En van de Kelten wordt in new-agekringen aangenomen dat ze dicht
bij de natuur stonden, en nog in contact waren met de aardenergieën en
de leylijnen. Dat ze hun ronde stenen monumenten bouwden op energetische krachtplaatsen, en dat ze dat mogelijk zelfs hadden afgekeken van
de oeroude graancirkels. Wiltshire heeft veel weg van de idyllische Shire
uit de boeken van Tolkien, en het landschap met zijn vele graanvelden en
heuvels leent zich als het ware voor graancirkels nu er veel ontvankelijk
new-agetoeristenverkeer aanwezig is, ongeacht de vraag of de cirkels
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door mensenhand of op een andere manier totstandkomen.
De Nederlandse cereoloog Robert Boerman heeft overigens een heel
andere verklaring voor het feit dat de meeste graancirkels in Engeland
verschijnen. De Engelsen meten nog steeds in inches, feet en yards, en
dit oude meetsysteem is nodig om de boodschappen in de opgemeten
graancirkels uiteindelijk numerologisch (en met het Hebreeuwse alfabet
erbij) te kunnen decoderen (Boerman 2001a, p. 163).
Toen mijn vrouw en ik in 2003 op vakantie waren in Torquay (Devon, wel
in Zuid-Engeland, maar geen uitgesproken graancirkelgebied), stuitten
we in het nabijgelegen Babbacombe op een Model Village, een soort Madurodam-met-een-knipoog. In het Model Village staan allerlei Engelse
huisjes en bezienswaardigheden in het klein, zoals het Wombley (sic)
stadion inclusief naaktloper op het voetbalveld, Fawlty Towers (deze serie
speelt in Torquay), een bioscoop waar de film Signs draaide, een White
Horse op een heuvel en natuurlijk het onvermijdelijke Stonehenge. Daarnaast kon men een ufo spotten en er lag een ingewikkelde graancirkel
op een heuvel. Alleen werd er ditmaal geen connectie gelegd tussen de
ufo en de graancirkel, want in de formatie liepen mannetjes met planken
en touwtjes het graan plat te drukken. Model Village is een vertoon van
Britsheid, en de aanwezigheid van een graancirkel geeft aan hoezeer dit
fenomeen is uitgegroeid tot een onvervreemdbaar onderdeel van de Engelse nationale identiteit.
In Nederland is dit geenszins het geval. Bovendien bestaat er in Nederland geen relatie tussen het voorkomen van graancirkels en de aanwezigheid van prehistorische monumenten; er zijn tot op heden bijvoorbeeld
niet opvallend veel graancirkels verschenen in de buurt van hunebedden.24 Maar, zo zou men kunnen stellen, dit zijn dan ook geen enorme
spirituele toeristische trekpleisters.
Naast Engeland en Nederland komen graancirkels in tal van andere
landen voor, maar het lijkt toch goeddeels om westerse landen te gaan:
naast Europa vooral Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Men
kan zich afvragen of graancirkels zich niet vooral manifesteren in landen
waarin zich processen voltrekken van secularisatie en individualisering,
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waarin de traditionele religies hun aanhang en gezag verliezen en waarin
een vacuüm aan spiritualiteit en een gebrek aan zingeving wordt opgevuld door new-agebewegingen (vgl. Aupers 2004). Maar waarom komen
in grote landen als de VS en Frankrijk dan toch relatief weinig graancirkels
voor? De VS kennen een enorme ufo-cultus, maar dat heeft nog niet geresulteerd in een graancirkel-cultus. Zijn de VS uiteindelijk toch te fundamentalistisch christelijk voor graancirkels? En is Frankrijk te katholiek? Of
staan – heel prozaïsch – de Amerikaanse en Franse boeren te snel met een
dubbelloops hagelgeweer in de akker als ze iets vreemds bemerken?25
Opmerkelijker is wellicht nog dat er geen graancirkels worden gevonden
in moslimlanden. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel de cirkels zijn
er wel, maar ze worden niet opgemerkt door moslims, omdat de cirkels
niet in hun wereldbeeld passen en ze er niet ontvankelijk voor zijn. Ofwel
andersom: moslims hebben mede vanuit hun religieuze achtergrond geen
belangstelling voor graancirkels, en daarom verschijnen ze ook niet, noch
gemaakt door mensenhand, noch op bovennatuurlijke of buitenaardse
wijze tot stand gebracht (afhankelijk vanuit welk perspectief men het zou
willen bekijken). Het lijkt erop dat, waar geen ontvankelijk publiek is, de
graancirkels ook niet verschijnen. Maria verschijnt ook alleen maar aan
katholieken, en niet aan moslims. Het is een spirituele markt van vraag
en aanbod.
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Meningen, cereologie en de mechanismen van in- en uitsluiting
In Nederlandse graancirkels is het in de zomer tegenwoordig een stuk
minder druk dan in de meeste Engelse. In het vorige hoofdstuk is een
overzicht gepresenteerd van de jaarlijkse hoeveelheid in Nederland gerapporteerde graancirkels. Het fenomeen kwam pas goed op gang in de jaren
negentig. De meest opmerkelijke jaren waren 1994 met 30 graancirkels,
1997 met 43 graancirkels en het topjaar 1996 met 100 graancirkels (meer
dan in Engeland). Vanaf 1998 lijkt de hoeveelheid Nederlandse graancirkels per jaar gestabiliseerd tot een getal tussen de tien en twintig. Bezien
we de kaart die Robert Boerman van de Stichting

PTAH

maakte met alle

meldingen van graancirkels tot en met 2004, dan vallen een paar hotspots
op: Zuid-Limburg, de omgeving van Hoeven in Noord-Brabant, Schouwen-Duiveland in Zeeland, de omgeving van Brummen in Gelderland en
de omgeving van Stadskanaal in Groningen. Dit zijn bij uitstek graangebieden en sceptici zullen opmerken dat Schouwen-Duiveland in de zomermaanden vol (verveelde) toeristen zit. Verder is het opmerkelijk dat
Hoeven, de woonplaats van het medium Robbert van den Broeke, tussen
1996 en 2005 jaarlijks de primeur van de eerste graancirkel heeft gehad.

Gemelde graancirkels in
Nederland tot en met 2004
(Robert Boerman).
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Tijdens de hype van 1996 kwamen er veel meer nieuwsgierigen op de
formaties af dan heden ten dage. In 1996 verscheen ook de eerste graancirkel in Friesland, en een journalist van het Friesch Dagblad vertelt op 1
augustus onder de nuchtere kop ‘Friesland lacht om eerste graancirkel’
het volgende.
Britsum – De eerste graancirkel op Friese grond is zonder vrees of bijgeloof begroet. De eerste reacties in Britsum concentreren zich op de
vraag hoe een veronderstelde grappenmaker te werk is gegaan om in
het koren een ronde plek te creëren van tien meter, waarin de halmen
wel gebogen maar niet gebroken zijn. Vooral de trekkersporen die een
toegangspad naar de cirkel banen, weerhouden toeschouwers ervan
het verschijnsel tot een mysterie te verheffen.
Marjan Wijbenga heet de eerste Britsumse te zijn, die dinsdagochtend
langs de Joussenweg naar Cornjum de cirkel opmerkte. ’s Avonds was
de ontdekking tot heel Britsum doorgedrongen en stond het dorp
massaal langs – en voor een deel ìn – het korenveld van boer H.
Woudstra. Echt opgetogen is de landbouwer er niet over, dat de platgeslagen plek nu net in zijn akker ligt: een haastig opgehangen bord
‘Verboden Toegang’ moet voorkomen dat de heilzoekenden zich door
het veld een weg banen naar de fascinerende plek. Toen vorige week
in Zeeland en Limburg de eerste graancirkels van dit jaar opdoken,
trokken deze al spoedig ‘pelgrims’ die van het platgeslagen koren een
helende werking verwachtten.
Sceptisch of niet, in Britsum is de graancirkel wel het gesprek van de
week. Hans Woudstra en zijn vrouw Joke die het land pachten, hebben hun standpunt bepaald. Joke: ‘Ik geloof niet in de wilde verhalen
over een natuurverschijnsel of iets boven natuurlijks. Daarvoor is het
veel te precies en netjes afgewerkt en afgemeten. Volgens mij is het
een grote grap.’
Of het bord ‘Verboden Toegang’ plaats maakt voor een loket-metkassa, hangt nog wat af van de toeloop: ‘Toen we vorige week op de
televisie de graancirkels in Zeeland zagen, zei Hans nog: Als ze geld
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gaan vragen levert de cirkel misschien nog wel meer op dan het graan
zelf,’ lacht de boerin. (Friesland lacht, 1996)
In het vorige hoofdstuk zagen we een significante toename van Engelse
graancirkels in 1992, nadat Doug en Dave in 1991 hadden laten zien hoe
ze de graancirkels maakten. Wellicht hebben we in Nederland met een
soortgelijk effect te maken gehad, want de Friese journalist memoreert
in hetzelfde artikel nog het volgende: ‘Het plotselinge opduiken van een
graancirkel in Friesland is vooral “verdacht”, doordat ongeveer twee
weken geleden in een televisieprogramma werd getoond hoe je graancirkels kunt maken.’ Sceptici zullen dit al snel als een doorslaggevend
feit interpreteren, croppies en cereologen kunnen met evenveel recht betogen dat daarmee geenszins bewezen is dat álle graancirkels van 1996
mensenwerk waren.
Dat graancirkels in 1996 volop in de landelijke belangstelling stonden, en
voor veel bezoekers zorgden, bleek ook bij de Heerlense graancirkel die
op 4 augustus het televisiejournaal van RTL 4 haalde.
[Aankondiging]
Sander Simons: ‘Nieuwe graancirkel in Limburg. Volgens deskundigen door buitenaardse krachten.’
[Nieuwsitem]
Sander Simons: ‘In het zuiden van Nederland is opnieuw een graancikel ontdekt. De achtste in korte tijd. Het mysterieuze fenomeen is
nu opgedoken in de buurt van het Limburgse Heerlen. De vorm is
ditmaal bijzonder ingewikkeld. Een deskundige denkt daarom met
een echte graancirkel te maken te hebben, dat wil zeggen: een cirkel
waarbij buitenaardse krachten in het spel zijn.’
Commentaarstem bij reportage: ‘De achtste graancirkel is aangetroffen langs de mergellandroute bij Heerlen. Bij sommige van de eerder
aangetroffen cirkels zijn voetstappen gevonden en bestaat er dus twijfel aan de echtheid. Maar deze cirkel is zo goed als zeker echt, zegt
een deskundige die de cirkel uitgebreid heeft onderzocht.’
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[Beelden van graancirkel/pictogram, waar ufoloog vorsend doorheen
kruipt.]
T. Schoenmakers, ufoloog: ‘De eerste indruk is dat er sprake is van
een echte cirkel, maar eh, nogmaals, ’n slag om de arm houden... D’r
zijn criteria waaraan een cirkel minimaal moet voldoen. Dan praat je
over het optische verhaal. Je praat dan over de... de randen moeten
vrij gaaf zijn, niet gekarteld. Het koren moet fijn plat tegen de grond
liggen, een mooie baan, een beetje vervlochten met elkaar, dus een
beetje een spiraal d’r in.’
Commentaarstem: ‘Maar de onderzoekers zijn het eigenlijk alleen
maar eens over de criteria voor echtheid. Over wie of wat de cirkels
dan wel gemaakt heeft, als het geen mensenwerk is, daarover verschillen de meningen.’
T. Schoenmakers: ‘Ja, d’r zijn eh... een hele hoop theorieën. Eén daarvan is natuurlijk dat er ufo’s in het geding zijn.’
Commentaarstem: ‘Eén ding is zeker: het mysterieuze fenomeen leidt
op z’n beurt weer tot een ander fenomeen: de cirkeltoeristen. Mensen
die gefascineerd worden door de graanfiguren, ook al geloven de
meesten niet in buitenaardse krachten.’
[Beelden van cirkeltoeristen met verrekijkers. Beeld van een toekijkende vrouw met haar zoontje.]
Toeschouwster: ‘Ja, ’t is mooi. Tenminste! ’t Is mooi gedaan! Misschien
met een vliegtuig naar beneden...? Dat het dan misschien gedaan
worde... In maanmannetjes geloof ik niet!’
Commentaarstem: ‘De politie doet tot nu toe nog geen onderzoek
naar de graancirkels. Er wordt wel ingegrepen als een boer een klacht
indient over cirkeltoeristen.’
(Simons 1996)
De genoemde ufoloog T. Schoenmakers ben ik in mijn eigen onderzoek nooit
meer tegengekomen, en de criteria van echtheid die hij noemt, worden ook
in de wereld van de graancirkels inmiddels als achterhaald beschouwd.
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Na 1996 is de belangstelling voor het ‘mysterie’ van de graancirkels bij
het grote publiek en de landelijke media langzaam maar zeker weggeebd. De mensenwerk-theorie lijkt aan kracht te hebben gewonnen, en
het komkommernieuws verdween grotendeels naar de kolommen van
lokale krantjes.
In de periode 2001-2005 heb ik met enige regelmaat Nederlandse graancirkels bezocht, enerzijds om vast te stellen dat ze er daadwerkelijk liggen
en om de beweringen van de cereologen te controleren, maar anderzijds
vooral ook om de boeren en de bezoekers naar hun meningen te vragen.
In enkele gevallen krijgt men de boer niet te spreken: hij is niet thuis en
niet op de akker, of woont niet in de buurt van de akker met de graancirkel. Soms lukt het dan om naburige boeren te spreken. De ene boer
is wat spraakzamer dan de andere, maar ze zijn altijd wel bereid om
hun verhaal te doen. Voor alle boeren die ik gesproken heb, geldt dat ze
uitgaan van mensenwerk. Bij hoge uitzondering treft men wel eens een
boer die tenminste bereid is om ook nog een alternatieve verklaring te
overwegen. De hoeveelheid bezoekers van graancirkels was betrekkelijk
gering, ook in het weekend en tijdens de grote vakantie. Ik heb meer dan
eens volkomen alleen in een graancirkel rondgelopen, en in de andere
gevallen lag het aantal bezoekers tussen de één en de negen. In de loop
van dit boek zullen verschillende bezoeken aan graancirkels nader beschreven worden.
Afgezien van de informele gesprekken heb ik bij de boeren en bezoekers
geprobeerd om een korte enquête af te nemen. Soortgelijke kleinschalige
enquêtes heb ik eveneens op andere manieren gehouden in 2000, 2001
en in de periode 2002-2003.1 Ik haast me erbij te zeggen dat het niet om
representatieve steekproeven ging, maar eerder om peilingen naar tendensen en opinies binnen bepaalde bevolkingsgroepen.
De eerste enquête is in 2000 als papieren Volkskundevragenlijst nummer 70 verzonden vanuit het Meertens Instituut naar respondenten
in Nederland en Vlaanderen. Dit bestand bestaat – globaal gesproken
– voornamelijk uit oudere mannelijke plattelandsbewoners (431 ingevulde formulieren retour, archief Meertens Instituut). De tweede enquête
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heeft in 2001, na de zomer, geruime tijd als elektronisch vragenformulier
op de Meertens-website gestaan (194 ingevulde formulieren). De derde
enquête was een herhaling van de elektronische vragenlijst op de Meertens-website, van september 2002 tot mei 2003, voornamelijk om te peilen
of de film Signs (september 2002) enige verschuivingen in de collectieve
opvattingen teweeg heeft gebracht (209 reacties). Voor de elektronische
enquêtes geldt dat er een gemêleerder publiek op gereageerd heeft: de respondenten waren jonger en computervaardig, er was een evenwichtiger
verdeling tussen vrouwen en mannen, en er zaten meer Randstedelingen
bij. En toch is ook deze groep niet representatief: enerzijds reageerden
nogal wat van mijn collega’s, en vrienden en kennissen van deze collega’s, en anderzijds reageerden croppies en cereologen, omdat er een link
naar mijn enquêtes stond op de Dutch Crop Circle Archive-website van
Robert Boerman.
De volgende vragen, die tijdens mijn veldwerk ook aan de orde kwamen,
werden gesteld.
1. Is er in uw omgeving de afgelopen tien jaar een graancirkel gesignaleerd?
2. Heeft u die graancirkel zelf gezien?
3. Heeft u ooit buiten uw directe woonomgeving een graancirkel
bezocht?
4. Welke van de volgende verklaringen wordt er – voorzover u weet
– door de getroffen boer gegeven? (Opties: mensenwerk, ufo/aliens,
wervelstorm, parende dieren, Moeder Natuur, energielijnen, helikopter, geen verklaring, weet niet, of iets anders.)
5. Welke van de volgende verklaringen wordt in uw omgeving door
mensen (anders dan door de getroffen boer) gegeven? (Zelfde opties)
6.

Welke van de volgende verklaringen zou u zelf willen geven?

(Zelfde opties)
7.

Heeft u wel eens gehoord dat er ’s winters ook cirkels in het ijs

kunnen ontstaan?
8. Welke boodschap (moraal) kan er volgens mensen in uw omge-
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ving aan cirkels in het graan worden gegeven?
9. Welke boodschap (moraal) geeft u er eventueel zelf aan?
Vervolgens was er ruimte voor opmerkingen. De enquêtes leverden het
te verwachten panorama aan uiteenlopende meningen op, van ‘mundus
vult decipi’ (de wereld wil bedrogen worden) en ‘de mens is een creatief dier’ tot ‘er is meer tussen hemel en aarde’. Af en toe reageerden
de croppies in hun toelichtingen wat meewarig op de onwetendheid en
blindheid van de doorsnee Nederlanders. Maar de felste – en ik zou haast
zeggen: meest onverdraagzame en agressieve – reacties kwamen van een
handjevol ‘ongelovigen’ en ‘sceptici’. Omdat ik met opzet niet in de enquête had vermeld dat het eigenlijk een onderzoek was naar moderne
geloofsbeleving, reageerden sommige mensen furieus: ‘Waar zijn jullie
in godsnaam mee bezig? Betaalt de overheid dit?’, ‘Get a life’ en ‘This shit
is for crazy sicko’s’. Deze reacties zijn indicatief voor de soms ongekende
felheid en emotionaliteit waarmee bepaalde overtuigde non-believers het
debat aangaan. Het merendeel van deze reacties zal voortkomen uit de
gedachte dat alle onderzoek naar graancirkels van overheidswege nutteloos is en weggegooid geld.
Eén respondent meende dat er vooral ‘gelovers’ op de web-enquête zouden afkomen, en dat het vervolgens zou lijken alsof iedereen in spirituele
graancirkels gelooft. Het tegendeel bleek waar: elke enquête wees uit
dat voor de meeste respondenten de verklaring van mensenwerk het
meest plausibel was. Ook de croppies gaven aan dat ze wisten dat er ook
mensenwerk voorkomt. Tevens meenden de respondenten dat de boer en
andere mensen vooral zouden kiezen voor mensenwerk als verklaring.
De meeste respondenten verbonden verder geen boodschap of moraal aan
graancirkels, en datzelfde gold in hun beleving voor de mensen in hun
omgeving. Het merendeel had geen kennis van graancirkels in de eigen
omgeving, had ze om die reden ook niet bezocht, en had evenmin elders
ooit graancirkels bezocht. Van cirkels in het ijs hadden de meeste mensen
nog nooit gehoord. Uit de web-enquête kon verder worden afgeleid dat
er geen aantoonbaar verband is tussen geloof en leeftijd, noch tussen
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geloof en geslacht. Na het verschijnen van de film Signs werd de enquête
niet wezenlijk anders ingevuld: mensenwerk bleef de meest plausibele
optie. De mogelijkheid dat er ufo’s in het spel zijn steeg weliswaar heel
licht, maar een duidelijk Signs-effect is uitgebleven.2 Overigens ook in de
Nederlandse akkers: telde 2002 nog 21 graancirkels, in 2003 waren het
er nog maar 14.
Dus moet vastgesteld worden dat na mensenwerk de mogelijkheden van
ufo’s/aliens en van energielijnen veelvuldig als tweede en derde optie
worden genoemd. Niet alleen als mensen moeten inschatten wat de boeren en de mensen in hun omgeving zullen denken, maar ook als de respondenten hun eigen mening moeten geven. Alhoewel een meerderheid
geen boodschap toekent aan graancirkels, doet een niet onaanzienlijke
minderheid dat wel. De toegekende betekenissen zijn deels sceptisch van
aard, maar daarnaast onderscheiden we een ecologische, een bovennatuurlijke en een buitenaardse benadering. Soms vermengen die laatste
benaderingen zich met elkaar.
De sceptische benadering zegt dat de mens bijgelovig is en bedrogen wil
worden. Graancirkels zijn uitingen van baldadigheid, grappenmakerij
of kunst (agrarische graffiti), die vooral in komkommertijd de aandacht
trekken. Boeren zouden hier maatregelen tegen moeten nemen, maar
wellicht maken ze zelf ook graancirkels om de publiciteit te halen. Vanuit
de sceptische benadering wordt er ook gezocht naar natuurlijke verklaringen zoals: lokale wervelstormen en andere meteorologische verschijnselen, ganzen of eenden in het graan, fundamenten van bouwwerken of
archeologische sporen in de bodem, plaatselijke overbemesting, schimmels, of geheime laser-experimenten van onze eigen militaire satellieten.
Tot slot stellen sceptici vast dat esoterische gedachten bij graancirkels
voortkomen uit de menselijke behoefte aan zingeving en duiding.
De ecologische benadering bevat de boodschap dat de mens natuur en milieu vervuilt en de aarde aan het vernietigen is. De graancirkel zou een directe waarschuwing aan de mens kunnen zijn van de (bezielde) natuur of
Moeder Aarde (de Gaia-hypothese) – en hiermee krijgt de verklaring iets
bovennatuurlijks. Graancirkels zouden een aards protest zijn tegen groot-
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[1] De Julia Set bij Stonehenge (1996). Foto: Andrew King.

[2] Groepsfoto DCCCS 2002. Foto: Eltjo Haselhoff.
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Auto’s op de A303

Stonehenge

bezoekers Stonehenge

[3] Julia Set met auto’s en Stonehenge zichtbaar. Foto: Andreas Müller.

[4] Heksenkring rond boom.
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[5 en 6] Twee voorbeelden van ‘heksenkringen’ veroorzaakt door de zwamvlok.

[7] Ansichtkaart van de Cerne Abbas Giant (Bob Croxford).
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[8 en 9] Zesvoudige Julia Set en Maya-kalender (augustus 2001 en 2004). Foto’s: Lucy Pringle.
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[10 en 11] Face on Mars en Binaire Code in dezelfde
akker bij Chilbolton (2001). Foto’s: Lucy Pringle en
Steve Alexander.
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[12 en 13] Alien face en cd bij
Crabwood (2002). Foto’s: Lucy
Pringle.
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[14] Avebury: trommelende hippies. Foto: Theo Meder, 2002.

[15 en 16] Avebury: twee Canadese vrouwen liggen in een graancirkel,
en een offer van bloemen, geverfd hout en een briefje aan een
megalithische steen (2002). Foto’s: Theo Meder.
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[17] Ansichtkaart van moderne druïdes bij Stonehenge (B.G. Statham).

[18 en 19] The Barge Inn en de achterkamer met de landkaart en de graancirkelfoto’s (2002). Foto’s:
Theo Meder.
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[20] Frontier Magazine.
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[21] Tekening van lichtbol die straling
uitzendt (Haselhoff 2001b, p. 79).

[22] De verschijning van een lichtbol tijdens een voordracht van DCCCS -lid Zef Damen. Foto: Eltjo
Haselhoff.
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[23] Controle monsters

[24] Verlengde groeiknopen (elongated
nodes)

[25] Geëxplodeerde groeiknopen (blown
nodes) (© Boerman)
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[26] Statistieken met de mate van knoopverlenging in een ‘echte’ graancirkel uit Hoeven
(© Haselhoff).

[27] Resultaten van kiemproeven met controlesamples (linksboven) en samples uit de graancirkel
(© Haselhoff).
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[28] Hazenpad in de graancirkel van Standdaarbuiten 2003. Foto: Robert Boerman.

[29] Het dode vliegen-mysterie. Foto: Janet Ossebaard.
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[30 en 31] De graancirkel bij Barbury Castle uit 1999 en de ‘geest’ ervan in 2000. Foto’s: Janet
Ossebaard en Bert Janssen.
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[32] De door Robert Boerman gevonden substantie. Foto: Robert Boerman.
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[33] Omslag van Frontier 2000.
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schalige landbouw, pesticiden en genetische manipulatie van gewassen.
Soms wordt aan de ecologische boodschap tevens een sociaal-politieke
verbonden; dan wordt er bijvoorbeeld gewaarschuwd tegen haat, jaloezie,
materialisme, hebzucht en oorlog. Graancirkels zouden beschouwd kunnen worden als een vooraankondiging dat de natuur zich gaat wreken,
en bevatten een oproep om in harmonie met de natuur te leven.
De bovennatuurlijke benadering omvat de gedachte dat bovennatuurlijke
wezens contact met de mensheid zoeken via graancirkels. Dat kunnen natuurgeesten of wezens uit andere dimensies zijn, maar evengoed gidsen,
engelen, God of de duivel. De graancirkels kunnen ook ‘krachtplaatsen’
zijn waar bovennatuurlijke wezens energie ophalen. Maar ze kunnen
evengoed boodschappen uit een andere dimensie bevatten: de symbolentaal werkt dan in op het onderbewustzijn van de mens. De mens wordt
geholpen om zijn bewustzijn te verhogen of zich te ontwikkelen naar een
meer ‘energetische essentievorm’. De boodschap luidt telkens dat er meer
is tussen hemel en aarde.
De buitenaardse benadering draagt de boodschap uit dat we niet alleen zijn
in het heelal. Graancirkels zijn kosmische boodschappen of berichten
van buitenaardse wezens, die contact met ons zoeken via geometrische
vormen als universele taal. Deze taal moeten we alleen nog leren lezen,
en zolang we dat niet kunnen, zijn we ook nog niet klaar voor daadwerkelijk contact. De graancirkels zouden in het veld worden gelegd door
lichtbollen, met behulp van warmte en microgolfstraling, en met behulp
van de leylijnen of aardenergielijnen op de grond. In de buitenaardse
benadering kunnen graancirkels een vooraankondiging zijn van de
komst van aliens en een nieuw tijdperk. Er kan een eindtijd aangekondigd worden, en in dit verband wordt 2012 regelmatig genoemd – soms
wordt 2012 in verband gebracht met de komst van de Tiende Planeet (zie
hoofdstuk 10) of met apocalyptische tijden. Maar in andere interpretaties
komen buitenaardsen hier heen om ons te helpen onze problemen op
te lossen.
In de laatste twee benaderingen zien we de religieuze dimensies van verlossing en heil doorschemeren. Als mensen een niet-sceptische betekenis
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toekennen aan graancirkels, dan worden ze veelal opgevat als tekenen
des tijds (De Blécourt 1995a en 1995b). Een enkele respondent zou het ook
betreuren als de wetenschap alles zou ophelderen: de mens blijft toch
behoefte houden aan het onverklaarbare en het mysterie.
Naast veldwerk in en bij graancirkels en het houden van de enquêtes
heb ik ook met enige regelmaat lezingen en symposia bijgewoond waar
cereologen en grensweten schappers spraken. En tot slot heb ik de bijeenkomsten van de Dutch Centre for Crop Circle Studies bijgewoond,
die werden gehouden in eetcafé De Middenstip in Epe.3 Op deze groep
cereologen wil ik nu nader ingaan.
De

DCCCS

is officieel op 8 april 1995 als stichting opgericht, al kwam de

groep cereologen al sinds 1994 bij elkaar, en de eerste voorzitter was Herman Hegge (Haselhoff 1998, p. 94-95). De DCCCS is momenteel de grootste
graancirkelgroep in Nederland. In de begintijd was de

DCCCS

bij uitstek

een onderzoeksgroep: elk lid kreeg een regio toegewezen en moest daar
onderzoek doen als er een graancirkel verscheen. Gaandeweg bleek dit
systeem niet te werken: mensen hadden het te druk met hun werk, hadden andere afspraken of waren met vakantie. Langzaam maar zeker
werden de bijeenkomsten van de

DCCCS

informeler en kregen ze meer

het karakter van een werkgroep. De voorzittershamer werd overgenomen
door Eltjo Haselhoff, terwijl Bert Janssen vice-voorzitter werd. In 2005 beleefde de DCCCS het tienjarig bestaan, wat meermaals gememoreerd is als
een klein wonder, want veel van dergelijke clubjes vallen voortijdig met
ruzie uit elkaar. In 2005 nam Janet Ossebaard het voorzitterschap over.
De

DCCCS

heeft een eigen website

(www.dcccs.org) en een Yahoodiscussielijst. De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar.

Vergadering van de DCCCS, 27 februari 2005,
Epe. Foto: Eltjo Haselhoff.
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Op de vergaderingen die ik heb bijgewoond waren steeds een stuk of
twintig mensen aanwezig, maar de samenstelling van de groep wisselde.
Er was een kern van contributie betalende leden, en daaromheen wat
introducés en gasten, van wie sommigen maar eenmaal langskwamen,
terwijl anderen na verloop van tijd besloten lid te worden. De vergaderingen waren op zondagmiddag; meestal stonden er minstens twee
voordrachten gepland. Zef Damen sprak er bijvoorbeeld over geometrie
van graancirkels, Gerard ten Böhmer gaf een lezing over de historische
ontwikkeling van het graan, Bert Janssen vertelde over onderzoek met
infraroodapparatuur in Engeland, Hans Hesselink presenteerde zijn theorie over graancirkels als een manier om het energieveld van de aarde te
helen, en Eltjo Haselhoff analyseerde de kritiek van de wetenschap op
het onderzoek naar graancirkels. Daarnaast werd er teruggeblikt op het
afgelopen graancirkeljaar (enkele malen in de vorm van een voordracht
door Robert Boerman) en op bijzondere evenementen als symposia. Tot
slot werden er lopende zaken doorgenomen: het verschijnen van nieuwe
publicaties, reacties op kritiek van sceptici, strategieën om het ‘debunken’
van graancirkelverhalen te pareren, het werven van fondsen en subsidies
voor onderzoek en het interesseren van reguliere wetenschappers voor de
graancirkelzaak. De bijeenkomsten werden – voor wie dat wilde – steeds
afgesloten met een diner op eigen kosten.
Veel leden van de

DCCCS

hebben hun eigen specialisme, en zijn zelf ook

weer betrokken bij andere stichtingen, werkgroepen en organisaties. Verscheidene leden beheren eigen websites en geven nieuwsbrieven uit. Ik ga
hier niet alle leden en bezoekers behandelen, maar een aantal personen
kan hier niet onbesproken blijven.
Voorzitter (tot 2005) en fysicus dr. Eltjo Haselhoff (geb. 1962), over wie
in hoofdstuk 2 al het een en ander is gezegd, is een ideologische voorganger, en hij wordt door de groep soms gekscherend ‘imam Haselhoff’
genoemd.4 Hij heeft een drukke baan bij Philips in Eindhoven, waar hij
eerst heeft gewerkt aan de ontwikkeling van hoogwaardige medische
scan-apparatuur, en nu marketing researchmanager is voor diezelfde
divisie. Tevens staat hij in hoog aanzien in de internationale graancirkel-
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wereld vanwege zijn theoretisch en praktisch fysisch onderzoek en zijn
publicaties. Naast een aantal artikelen publiceerde hij twee boeken: Het
raadsel van de graancirkels in 1998 en The Deepening Complexity of Crop Circles in 2001. Dit laatste boek werd vertaald in het Nederlands, Duits, Italiaans en Frans. Zijn belangrijkste wapenfeit is het artikel ‘Opinions and
comments on Levengood W.C., Talbott N.P. (1999) Dispersion of energies
in worldwide crop formations’ uit 2001 in het Scandinavische tijdschrift
Physiologia Plantarum. Het artikel is in feite een commentaar van drie pagina’s op een eerder verschenen artikel van de Amerikaanse cereologen
dr. William Levengood en Nancy Talbott van het

BLT-onderzoeksteam5,

maar Haselhoff ontvouwt hier zijn Balls of Light-theorie (BoL) 6 in een
regulier wetenschappelijk tijdschrift. Haselhoff heeft me nog wel eens
toevertrouwd dat hij de grootste moeite heeft moeten doen om het artikel
gepubliceerd te krijgen, want een deel van de redactie maakte bezwaren.
Niettemin is het artikel gepubliceerd; in kringen van cereologen wordt er
steeds op gehamerd dat het om een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift gaat, wat betekent dat collega-fysici de bijdrage op haar kwaliteit
hebben getoetst en goedgekeurd. Door cereologen wordt de publicatie in
Physiologia Plantarum opgevat als een wetenschappelijke erkenning van
de BoL-theorie. Sceptici zijn overigens pas tevreden als een dergelijke
theorie ook wordt aanvaard door meer prestigieuze wetenschappelijke
tijdschriften. Als persoon kan Eltjo Haselhoff getypeerd worden als een
innemende en intelligente persoonlijkheid, als een man met veel energie
en vele talenten, en als een retorisch begaafde spreker. Tijdens het diner
in februari 2005 zei hij op relativerende toon: ‘Ik ben in staat om een zaal
vol mensen er volkomen van te overtuigen dat dat graancirkelfenomeen
één grote grap is. Maar andersom kom ik ook een heel eind.’ Als voorzitter van de

DCCCS

was Haselhoff naast ideoloog vooral een man van

improvisatie: de agenda werd op het allerlaatste moment op een laptop
in elkaar gedraaid. Dat de DCCCS in de praktijk zelden nog tweemaal per
jaar vergaderde, zoals de bedoeling was, komt vooral omdat de agenda
van Eltjo voortdurend vol was (en mensen niet zonder hem wilden vergaderen). Haselhoff was niet bepaald een duvelstoejager in het innen van
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contributie, maar de DCCCS slaagde er in om ieder jaar financieel net rond
te komen. In 2001 kreeg Haselhoff voor zijn graancirkelwerk als eerste de
Frontier Award uitgereikt namens de Frontier Sciences Foundation en de
lezers van Frontier Magazine (zie hierover ook hierna).7
Voor vice-voorzitter drs. Bert Janssen (geb. 1959) geldt in zeker opzicht
ook dat hij tot de ideologen behoort. Zijn specialismen zijn fotografie,
film, Engelse graancirkels en geometrie. Twee van zijn vroege documentaires zijn The Color of Snow en The Quest (over koning Arthur). In zijn
latere documentaires werkte hij regelmatig samen met ex-partner Janet
Ossebaard. Ze maakten de korte documentaire The Silbury Hole Enigma
(2001) en stonden vervolgens nog een tijdje op de zwarte lijst van de Britse
politie op verdenking van het schade toebrengen aan het prehistorische
monument Silbury Hill.8 Ook maakte Janssen documentaires over de
grenswetenschappelijke Nexus Conferenties van 2003 en 2004. En tot
slot maakte hij drie documentaires over graancirkels, te weten Crop Circles: What on Earth is Going on? (1996), Crop Circles: The Research (1998) en
Contact with the Unknown Intelligence behind the Crop Circles (2001). In 2002
wonnen Bert en Janet samen de Frontier Award9, en, eveneens in 2002,
kreeg de video Contact de

EBE-award

tijdens het internationale ufo-con-

gres en filmfestival in Laughlin (Nevada, USA).10 Contact is in graancirkelkringen een belangrijke video, want er zitten veel opnames in van Balls
of Light in de nabijheid van graancirkels. Er zit onder meer een scène in
waarin een roofvogel denkt een prooi te kunnen verschalken, maar op
het allerlaatste moment ziet de roofvogel dat het een lichtbol is en geen
vogeltje, waarna de roofvogel op de vlucht slaat. Voor de cereologen is dit
een bewijs dat de lichtbol objectief zichtbaar was en geen speling van het
zonlicht in de cameralens: de roofvogel zag de lichtbol immers ook. Tot
slot publiceerde Bert Janssen in 2005 nog het boek The Hypnotic Power of
Crop Circles. Een groot deel van het boek is gewijd aan de zichtbare en de
verborgen (‘heilige’) geometrie van de graancirkels, en uiteindelijk trekt
Janssen de voorzichtige conclusie dat die hypnotiserende vormen niet
alleen voor de mens bedoeld zijn, maar ook door de mens zelf gemaakt
worden, zij het op paranormale wijze. Bert Janssen is een wat afstandelij-
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ker persoonlijkheid, maar is – mede door de coaching van new-agegoeroe
Bram Vermeulen – uitgegroeid tot een begenadigd spreker.
Drs. Janet Ossebaard (geb. 1966) meent weliswaar (op basis van experimenten) dat de menselijke geest in staat is om graancirkelvormen te beinvloeden, en wil ook andere opties nog openhouden, maar één daarvan

is nadrukkelijk om graancirkels te beschouwen als boodschappen van
buitenaardse wezens.11 Ossebaard is in de loop van 2005 voorzitter geworden en is tot op heden de enige vrouw binnen de DCCCS die een boek
over graancirkels heeft geschreven, namelijk: Graancirkels, een wereldwijd
mysterie (2000). Het betreft een koffietafelboek met veel mooie kleurenfoto’s, dat in een grote oplage is gedrukt, en waarin Ossebaard zich niet
al te expliciet uitlaat over de herkomst van de graancirkels. Wel spreekt
zij het vermoeden uit dat graancirkels een rol spelen in de groei die de
mensheid moet doormaken; groei naar ‘een hoger plan in bewustzijn, een
hoger plan in existentie. Een stap verder in onze onvermijdelijke evolutie’
(Ossebaard 2000, p. 103). Hier klinkt in zekere zin de heilsverwachting
door die we vaker tegenkomen: de verwachting dat de mensheid geestelijk zal groeien of in een hogere dimensie terechtkomt, waardoor allerlei
aardse problemen vanzelf opgelost worden en er een paradijselijke tijd
kan aanbreken. Janet Ossebaard is gespecialiseerd in Engelse graancirkels en anomalieën. Ze is in het dagelijkse leven werkzaam als freelance
coach, trainer en communicatieadviseur, ze geeft lezingen en workshops
over graancirkels, en ze volgt een opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut. Tot slot beheert ze een digitaal postorderbedrijfje, van waaruit
ze aan graancirkels gerelateerde spullen verkoopt, zoals boeken, foto’s,
ansichtkaarten, verjaardagskalenders, muismatten, sieraden, kunst en antroposofische poppen. Ik heb Janet leren kennen als een buitengewoon
warme persoonlijkheid.
De grootste ‘doener’ in het

DCCCS

-gezelschap is Robert Boerman (geb.

1963). De afgelopen jaren heeft hij (veelal samen met zijn neef Jan Willem Bobbink) het bezoeken en bestuderen van alle graancirkels in Nederland voor zijn rekening genomen. Dit onderzoek verricht hij dan
vanuit zijn eigen Stichting PTAH. Robert beheert op internet zijn database
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met het Dutch Crop Circle Archive (www.dcca.nl), en hij verzorgt een
eigen elektronische DCCA-nieuwsbrief. De eerste informatie over nieuwe
Nederlandse graancirkels komt doorgaans via Boerman binnen. In het
verleden is Boerman onder andere automonteur en lasser geweest, maar
tegenwoordig kan hij zich als huisman volledig wijden aan het fenomeen
graancirkel. In de zomermaanden was hij op zondag ook enkele jaren
veerman op het pontje over de IJssel van Brummen naar Bronkhorst.12
Op veldwerk in de graancirkels zoekt hij naar materiaal dat hoaxers
kunnen hebben achtergelaten, naar voetsporen van mensen, gaten in de
centra van de cirkels en sporen van mechanische druk. Boerman meet
de formatie nauwkeurig op en maakt een tekening van de vorm, noteert
hoe het graan ligt (linksdraaiend, rechtsdraaiend, gebogen, geknakt etc.),
zoekt met een wichelroede naar de aanwezigheid van leylijnen en met een
kompas naar elektromagnetische afwijkingen, zoekt naar verlengde en
ontplofte groeiknopen in de halmen, speurt naar sporen van verbranding
en naar vreemde substanties (zoals poeders), en maakt heel veel foto’s,
waaronder zogenaamde pole-shots, met een camera op een telescoophengel, zodat er foto’s van bovenaf genomen kunnen worden.13 Het kwam
in het verleden ook voor dat hij aan het eind van het seizoen nog een
rondvlucht over Nederland boekte, om eventueel gemiste graancirkels
alsnog te kunnen signaleren, maar door geldgebrek komt het daar niet
meer van. Binnen de DCCCS windt Robert zich er wel eens over op dat al
het veldwerk in de praktijk op hem neerkomt: de andere leden vertonen
zich zelden of nooit in een Nederlandse graancirkel, laat staan dat ze er
een deugdelijk rapport over schrijven. Toen Boerman in 2003 ook nog
eens kritiek op zijn veldwerk kreeg van

DCCCS

-lid Michiel Koperdraat,

was hij – niet geheel ten onrechte – zo boos dat hij de volgende vergadering niet verschenen is. Ideologisch gezien is Boerman een aanhanger van
het werk van Zecharia Sitchin, die betoogt dat de mensheid geschapen is
door de buitenaardse Anunnaki van de Tiende Planeet (Nibiru), die een
omloopbaan van 3600 jaar heeft.14 In Boermans boek Graancirkels, Goden
en hun geheimen: de geschiedenis van de Mensheid, beschreven in het Graan
komt deze visie duidelijk terug. Verder doet Boerman in het boek een
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poging om de boodschappen van de graancirkels te decoderen op basis
van numerologie en het Hebreeuwse alfabet. Ik heb Robert leren kennen
als iemand die in het dagelijks leven overkomt als een nuchtere vent.
In ideologisch opzicht staan zijn denkbeelden dicht bij die van DCCCS -lid
Evert Jan Poorterman (geb. 1953): ook hij gelooft in de spoedige terugkeer van de Tiende Planeet in 2012, en dat de graancirkels ons daarop
voorbereiden. Aan de theorieën van Sitchin heeft Poorterman nog een
taaltheorie en een historische theorie toegevoegd. Zijn taaltheorie luidt
dat het Nederlands de oudste taal van de wereld is, de Oertaal, en dat
vanuit het Nederlands alle andere wereldtalen verklaard kunnen worden.
De Oertaal zou in het oude Sumerië ontstaan zijn, waar de Anunnaki ook
de mens hebben geschapen. Tevens claimt Poorterman ontdekt te hebben
dat de Sumerische teksten op de kleitabletten eigenlijk steno zijn. Hij
noemt deze steno-taal Kwando, wat volgens hem alles te maken heeft met
een opdrachten-, instructie- of commandotaal. Poorterman meent dat de
Nederlandse Oertaal door de blanke Friese stammen van Sumerië naar
West-Europa is gebracht, dit laatste op basis van het Oera Linda Boek.15
Poorterman heeft jarenlang op een reclamebureau gewerkt, is werkzaam
geweest als zelfstandig graficus en dtp’er, en legt zich momenteel in
hoofdzaak toe op grenswetenschappelijk onderzoek. Vanuit zijn Stichting ?Tekens verstuurt hij papieren en elektronische nieuwsbrieven, en
hij organiseert lezingen en workshops.
Voor de meeste croppies en cereologen is het graancirkelfenomeen vooral
een (tamelijk) dure hobby: er wordt meer geld ingestoken dan dat het
oplevert (Haselhoff 1998, p. 91). De enige uitzondering op deze regel is
medeoprichter, ex-voorzitter en lid van de

DCCCS

Herman Hegge (geb.

1963), die na een carrière als computeranalist het uitgeversvak en de
boekhandel is ingestapt. Hegge is de oprichter van de Frontier Sciences
Foundation, uitgever van Frontier Magazine
Magazine, organisator van de Frontier
Symposia, eigenaar van de Frontier Bookshop in Amsterdam en uitgever
van een snel groeiend fonds van grenswetenschappelijke boeken. Hegge
heeft daarmee een marktsegment aangeboord dat de esoterische uitgeverij Ankh-Hermes goeddeels heeft laten liggen. Herman is bij uitstek een
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bemiddelaar tussen de DCCCS en andere grenswetenschappelijke kringen.
De Frontier Symposia, die de afgelopen jaren in Krasnapolsky in Amsterdam werden gehouden, brengen telkens 400 belangstellenden op de been
om naar de lezingen over graancirkels, ufo’s, samenzweringen enzovoort
te komen luisteren, en de boeken en dvd’s hierover te kopen.16 Frontier
Magazine, met artikelen over de Heilige Graal, Atlantis, de piramides,
ufo’s, cryptozoölogie17, poolverschuivingen, graancirkels en dergelijke,
heeft meer dan duizend abonnees.

[zie afb. 20, p. 73]

Zelf schreef Herman

Hegge in 1995 samen met de Duitse cereoloog Michael Hesemann het
boek Boodschappen uit de kosmos; het mysterie van graancirkels en andere
fenomenen in het veld. In het dagelijks leven is Herman een tamelijk stille
en introverte man.

De DCCCS -groep op 11 april 2004. Foto: Eltjo Haselhoff.

Tot de overige aanwezigen bij DCCCS -bijeenkomsten horen onder anderen
Zef Damen (specialisme: geometrie van graancirkels), Roeland Beljon
(fotografie), Nancy Polet (milieurecht), Hans Hesselink (homeopathie),
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Frank Bonte (nulpunt-energie), Annemieke Witteveen (antroposofische
graancirkelpoppen), Win Buck, Gerard ten Böhmer (graangeschiedenis), Paula Veen-Voskuijl en Amiel Kamphuis. De

DCCCS

als geheel kan

gekarakteriseerd worden als een open en tolerante groep; alhoewel de
inzichten soms uiteen kunnen lopen en sommige mensen elkaar minder
liggen, is de sfeer vooral geanimeerd en gemoedelijk en wordt men gedreven door een honger naar kennis.
Als ik de groep Nederlandse cereologen in zijn geheel zou moeten karakteriseren, dan zou ik dat globaal aldus willen doen: onder hen bevinden zich meer mannen dan vrouwen, meer hoger opgeleiden dan lager
opgeleiden, meer bèta’s dan alfa’s of gamma’s en meer 40-plussers dan
40-minners.
De DCCCS blijkt niet de enige graancirkelgroep in Nederland te zijn, maar
daar kwam ik pas achter toen ik er al lid van was geworden. Iemand die
in de wereld van de graancirkels vooral als eenling opereert is het medium Robbert van den Broeke uit Hoeven (meer over hem in hoofdstuk
17). Een tweede, kleinere groep heet Integraal Onderzoek Natuurfenomenen (ION), opgericht in 1994 door Reindert Rooker en Rudi Klijnstra. Met
name Rudi Klijnstra en Ed Vos houden zich binnen deze groep bezig met
graancirkels. Ed Vos heeft ook een database met graancirkels op internet,
de Dutch Cropcircle Website (DCW).18 Klijnstra heeft een tweetal boeken
over graancirkels gepubliceerd: Graancirkels, codes uit een andere dimensie
(1996) en In de ban van de cirkel. Graancirkels in de Lage Landen (2000).
Wat ik me destijds niet realiseerde is dat mijn lidmaatschap van de DCCCS
mij automatisch uitsloot van lidmaatschap van ION. De twee rivaliserende
groepen willen niets met elkaar te maken hebben en weigeren onderling
gegevens uit te wisselen. Op de websites van de ene groep staan geen
verwijzingen naar de websites van de andere groep. In boeken wordt zo
min mogelijk naar elkaar verwezen. Toen ik Klijnstra in 2003 mailde met
een vraag, was zijn eerste wedervraag of ik op enigerlei wijze in contact
stond met de DCCCS, de DCCA of de Stichting PTAH. Toen dit het geval bleek,
kon ik de beantwoording van mijn vraag vergeten.

proef 4

90

18-09-2006, 11:01

91

Naar verluidt is de oorzaak van deze tweedeling een vete uit het verleden. Ooit werkten mensen als Hegge, Boerman en Klijnstra samen, maar
toen zijn er persoonlijke ruzies ontstaan waarbij bepaalde ego’s niet meer
door één deur konden, en waarbij men elkaar over en weer van jatwerk
en fraude ging beschuldigen. Dit zal ongetwijfeld een reden zijn, maar
als ik goed zie, is er ook een veel fundamenteler ideologisch verschil van
inzicht ontstaan. De richtingenstrijd tussen de protestanten en de katholieken wordt hier als het ware nog eens dunnetjes overgedaan, maar in
dit geval is het eerder een strijd tussen wat ik gemakshalve de ‘meters’
en de ‘voelers’ noem. Vanuit mijn optiek zijn de mensen van de

DCCCS

de ‘rationalisten’: ze gedragen zich meer als wetenschappers, ze maken
berekeningen en reconstructies, en ze trekken in Nederland en Engeland
met meetlinten en desnoods met infraroodapparatuur het veld in. Verscheidene leden hebben zich gespecialiseerd in de (verborgen) geometrie
van graancirkels. Als groep lijken de

DCCCS ’ers

een voorkeur te hebben

voor de buitenaardse verklaring van graancirkels. De mensen van

ION

meten niet om bewijzen te verzamelen: zij voelen. Zij geven de voorkeur
aan een bovennatuurlijke verklaring, en proberen in contact te komen
met lichtbollen en bovenaardse wezens door middel van telepathie en
channeling. Klijnstra hanteert bewust begrippen als ‘gevoelscontact’ en
‘innerlijk weten’ (Klijnstra 2000, p. 8 en 42). De ION-groep heeft een meer
ecologische en mystieke inslag. Rudi Klijnstra denkt bijvoorbeeld dat de
bovennatuurlijke graancirkelmakers – de lichtbollen – in feite gelijk zijn
aan wat de Indiërs deva’s noemen, in Rudi’s interpretatie: natuurwezens
uit een andere dimensie (Klijnstra 2000, p. 46-48). Beroepsfotograaf Ed
Vos (geb. 1956) meent iets soortgelijks: lichtbollen zijn ‘bewustzijnsvormen uit een andere dimensie’ of ‘interdimensionale vormen’, en dat
kunnen deva’s zijn of ‘boomgeesten’. Volgens Vos is het mogelijk om op
telepathische wijze contact te hebben met lichtbollen en deze kunnen ook
genezend werken.19
Alhoewel de DCCCS een open groep is, waarin bezoekers welkom zijn, is
het misschien toch bijzonder te noemen dat ik als etnoloog in vertrouwen
ben genomen. Gezien het complotdenken, dat niet geheel vreemd is aan
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de groep, had men kunnen menen dat ik een infiltrant was, zeker omdat
ik zoveel aantekeningen zat te maken en liep te fotograferen (al kan men
zich afvragen of de geheime dienst ooit zo opzichtig te werk zou gaan).
Er zijn ook wel grapjes gemaakt in de trant van ‘Ah, de

BVD

is ook aan-

wezig’ en ‘Lukt het een beetje met de CIA-activiteiten?’. Anderzijds vond
men mijn onderzoek naar volksverhalen wel interessant (ik ben van meet
af aan open geweest over mijn volkskundige achtergrond), en wellicht
hoopte men op bruikbaar materiaal van mij voor het eigen onderzoek.
Verder hebben de groepsleden een hekel aan wetenschappers die vanachter hun bureau een (negatieve) mening geven. Een wetenschapper
die bereid was om daadwerkelijk de vergaderingen bij te wonen en de
graancirkels te bezoeken, kon op sympathie rekenen. Ook mijn uiterlijk
en houding zullen een rol hebben gespeeld: ik zie eruit als een ‘gelover’ en
ik kan geduldig en begrijpend luisteren naar de verhalen van de croppies
en cereologen. Tot slot kan de aandacht van een etnoloog gaan werken als
een vorm van legitimatie: serieuze wetenschappelijke aandacht (zonder
ridiculisering) bevestigt – als het ware – het belang van een cultuurverschijnsel of organisatie.
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De lichtbollen, de leylijnen en de lakmoesproef van de groeiknoop
Alvorens dieper te kunnen ingaan op de theorievorming van de cereologen ten aanzien van graancirkels, moet ik eerst enkele basale opmerkingen en observaties maken over akkers en graancirkels om een paar
eenvoudige misverstanden te voorkomen.
In het vlakke Nederland zijn graancirkels niet altijd gemakkelijk te vinden: pas als men erin slaagt wat hoger te staan, wordt de graancirkel
zichtbaar. Zelfs voor de ervaren cereologen is het – bijvoorbeeld na een
melding – soms een enorm zoekwerk. Ik kan mij nog de stressvolle autoritten over het platteland herinneren, zuchtend dat ik de graancirkel
niet kon vinden, en stoppend op willekeurige boerenerven om de weg te
vragen. Het is goed mogelijk dat er in de zomermaanden in Nederland
graancirkels liggen, die nooit gevonden worden (Haselhoff 1998, p. 90).
Graancirkels worden door cereologen op verschillende manieren gesignaleerd: meestal worden ze getipt via een meldpunt, door de boer,
omwonenden, toevallige passanten of zelfs de anonieme hoaxers. Of
omdat er een stukje in de (lokale) media over verschenen is. Andere mogelijkheden zijn: er bij toeval eentje ontdekken op reis (vanuit de trein
bijvoorbeeld), een plaats bezoeken waar vaak graancirkels verschijnen
of een rondvlucht maken. De gevonden graancirkels worden binnen een
paar dagen op een website, zoals www.dcca.nl gezet, waarna anderen de
cirkel kunnen bezoeken.
Een graanveld is voor hoaxers en bezoekers gemakkelijk te betreden
zonder schade aan te richten, zolang men door de sproeisporen of tractorsporen (tramlines) loopt. Om de twintig à dertig meter liggen die in het
graan. De boer rijdt hier met zijn tractor door om de akker te besproeien
met kunstmest en insecticiden. Graancirkels liggen bijna altijd naast of
door tractorsporen (wat voor sceptici een aanwijzing te meer is dat het om
mensenwerk gaat). Alleen bij biologische teelt zijn er geen tractorsporen,
en dan is het (vrijwel) onmogelijk om zonder een spoor van schade aan
te richten het veld in te lopen. Graancirkels in biologische velden komen
sporadisch voor.
Wie als hoaxer of bezoeker met gewoon schoeisel (laarzen, gymschoenen)
door het tractorspoor loopt, laat geen sporen achter. In het veelal droge en

proef 4

93

18-09-2006, 11:01

94

warme graancirkelseizoen is de kleigrond keihard. Men moet natuurlijk
niet met naaldhakken door het tractorspoor gaan lopen, en sowieso niet
als het wat langere tijd geregend heeft, want dan verandert de akker in
een modderpoel, met alle glijpartijen van dien. Wie onder die omstandigheden een graancirkel zou maken, laat onvermijdelijk moddersporen
achter op het platgelegde graan.
Als graancirkels door mensen worden gemaakt, dan gebeurt dat veelal
met eenvoudige middelen: met planken en touwen.1 Aan de uiteinden van
de plank zitten touwen, die men in de handen kan houden (het gereedschap oogt als een primitieve schommel). Met de voet op de plank trapt
de hoaxer steeds een hoeveelheid graan tegen de grond: als het goed is,
buigt het graan, maar breekt het doorgaans niet. Als er niet voldoende
druk wordt uitgeoefend, komt het graan vanzelf weer omhoog (Delfgaauw 1999). Een eenvoudige, perfect ronde cirkel zou in principe door
één persoon gemaakt kunnen worden, maar dan moet er in het centrum
een paaltje geslagen worden. De maker loopt dan aan een touw een rondje
om de outline van de buitenkant te maken. Wil men het gat van een paaltje
vermijden (cereologen controleren altijd het centrum), dan moet men met
z’n tweeën te werk gaan: één maker blijft in het centrum staan en geleidt
de andere maker aan een touw rond (vgl. Nanninga 1996). Hoe complexer
het maakwerk, hoe meer mensen er nodig zijn en hoe meer er voorbereid
moet worden (zie ook hoofdstuk 16).
Wie in de toekomst een graancirkel wil bezoeken, moet – indien mogelijk – altijd toestemming vragen aan de boer. De meeste boeren vinden
het bezoek niet bezwaarlijk, maar er zijn altijd boeren die er niet van
gediend zijn dat hun akker betreden wordt. Staat men eenmaal in de
graancirkel, en is de vorm wat complexer, dan zal men ervaren dat het
vanaf de grond tamelijk moeilijk is om zich een voorstelling te maken
van de precieze vorm van de formatie. Als ik in wat ingewikkelder formaties terechtkwam, waarvan ik vooraf geen diagram of luchtfoto had
gezien, kon ik staande in de cirkel de geometrie niet goed overzien. Men
is omringd door platte en staande vlakken graan, en men heeft geen
idee van het complete ontwerp. Pas vanuit de lucht ziet men dat goed,
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wat natuurlijk voeding geeft aan de speculatie dat de vormen ook van
bovenaf worden gemaakt.
Hoaxers gaan ’s nachts in het geheim te werk en maken zichzelf niet graag
bekend, want dan riskeren ze een proces-verbaal en een schadeclaim van
de boer.2 Dit maakt dat van het overgrote deel van de graancirkels niet
bekend is wie ze gemaakt heeft, en dit biedt dan weer voldoende ruimte
aan de veronderstelling dat het helemaal geen mensenwerk is.
Een van de favoriete en begrijpelijke argumenten van de croppies en
de cereologen is: dit kan toch niet allemaal een menselijke grap zijn, al
meer dan drie decennia lang met vele tienduizenden graancirkels wereldwijd als resultaat? Als dit een grap is, dan zijn we toch ondertussen wel
uitgelachen (bijv. Haselhoff 1998, p. 186; Nanninga 1999)? Het is echter
de vraag of het wel zo eenvoudig ligt. Meer dan van een grap lijkt er in
bepaalde gevallen sprake van een serieus en spannend kat-en-muisspel
tussen ernstige hoaxers en ernstige cereologen (Hoos 2004, p. 115). Het is
bovendien opmerkelijk dat graancirkels nogal eens willen verschijnen in
de buurt waar croppies en cereologen wonen (Bert Janssen uitgezonderd:
de graancirkel verdwijnt waar Bert Janssen verschijnt).3 Dit kan natuurlijk
verklaard worden uit het feit dat croppies en cereologen beter opletten
en gespitst zijn op graancirkels. Maar het kan ook betekenen dat hoaxers
juist daar hun graancirkels neerleggen waar ze door de croppies en cereologen gevonden kunnen worden. En het is ook niet honderd procent uit
te sluiten dat een enkele croppie of cereoloog soms zelf een graancirkel
neerlegt om het geloof een handje te helpen. Maar volgens cereologen
is het eerder een vorm van contact zoeken van de bovennatuurlijke of
buitenaardse makers met de ontvankelijke onderzoekers.
Tot zover de elementaire informatie. Ik begin nu aan de ingewikkelder
theorieën, al kan ik niet op alle details even diep ingaan. De theorieën
zijn deels gebaseerd op verhalen en getuigenissen, en ze brengen zelf ook
weer nieuwe verhalen voort. Verder zal blijken hoezeer door cereologen
geprobeerd wordt om hun geloofsovertuiging met begrippen uit de sfeer
van moderne wetenschap en techniek te onderbouwen.
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Volgens de huidige theorie van de croppies en cereologen worden de
‘echte’ graancirkels gemaakt door lichtbollen of Balls of Light (BoLs). [zie
afb. 21, p. 74] Met name Eltjo Haselhoff heeft deze theorie verder uitgewerkt

aan de hand van concrete fysische meetgegevens (Haselhoff 2001a, 2001b,
p. 78-81). De lichtbollen zijn ook waargenomen door ooggetuigen, en op
foto en film vastgelegd. De lichtbollen zijn tamelijk klein (het zijn zeker
geen vliegende schotels, maar eerder kleine onbemande sondes4), varierend van een pingpongbal tot een voetbal. Ze zijn in diverse kleuren
waargenomen, van wit en geel tot oranje en paars; soms wordt er ook
een knetterend of sissend geluid bij waargenomen. Volgens ooggetuigen
kan zo’n lichtbol in een paar seconden een formatie in het graan leggen.
Haselhoff veronderstelt dat hierbij microgolfstraling en warmte vrijkomen5, en dat de bol ook nog gebruikmaakt van het patroon aan leylijnen
of aardenergielijnen in de bodem om de cirkel vorm te geven – hoe we ons
dat heel precies moeten voorstellen, is niet duidelijk. Vooral twee fysische
feiten zouden Haselhoffs theorie ondersteunen: de verlengde en ontplofte
groeiknopen en de kiemproeven. Ik ga daar weldra nader op in.
Aan de theorie van de lichtbollen kleven nog enkele problemen. Haselhoff zelf is kritisch over de vele lichtbollen die op foto’s te zien zouden
zijn: het kan hier in bepaalde gevallen ook gaan om een speling van het
zonlicht in de lens (lens fl ares). In veel andere gevallen gaat het om foto’s
die gemaakt zijn met flitslicht. Veel lichtbollen op foto’s zijn het resultaat
van een reflectie van het flitslicht op dicht bij de lens gelegen deeltjes in
de lucht, zoals stofdeeltjes, sneeuw, regen of rook.

[zie afb. 22, p. 74]

Nach-

telijke lichtverschijnselen kunnen zelfs de zaklampen van hoaxers zijn
(zie Haselhoff 2001b, p. 85-88; Nickel 2002). De meeste video-opnames
van lichtbollen tonen in elk geval geen bollen die graancirkels maken.
Het zijn voornamelijk lichtbollen die men naderhand in de al bestaande
graancirkels ziet vliegen. De opnames zijn niet altijd even scherp en vaak
van grote afstand genomen: de scepticus kan zich in bepaalde gevallen
afvragen of men niet naar invallend zonlicht, een vogel, een wegwaaiende plastic zak, een vlinder of een langs de lens waaiend pluisje zit te
kijken.6 Er zijn al met al maar twee video-opnames bekend waarop dui-
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delijk te zien is dat lichtbollen een graancirkel in het veld leggen: de eerste
video is waarschijnlijk een hoax, de tweede zeer zeker. De eerste is een
beroemd Brits filmpje van de graancirkel bij Oliver’s Castle uit 1996, dat
gemaakt zou zijn door ene John Wheyleigh uit Bath. Volgens het verhaal
zou John ’s nachts op wacht hebben gezeten in een slaapzak, onder een
plastic zeil en met een camera in de aanslag. Hij was ingedommeld, maar
werd wakker van een vreemd geluid. Hij zag de lichtbollen aankomen en
filmde hoe ze een graancirkel maakten. Deze nieuwe graancirkel werd de
volgende dag inderdaad gevonden. ’s Avonds toog John naar The Barge
Inn om het filmpje te laten zien. Er werd enthousiast op gereageerd, en er
zijn nog steeds voldoende croppies en cereologen te vinden die geloven
in de authenticiteit van de opname. Kritische cereologen als Paul Vigay en
Eltjo Haselhoff hebben het filmpje aan een nader onderzoek onderworpen
en zijn tot de slotsom gekomen dat het een hoax is. Het feit dat de opname
maar twintig seconden duurt, vindt Haselhoff al verdacht: elke cereoloog
zou na het zien van de lichtbollen met een voortdurend draaiende camera
naar de graancirkel zijn gelopen. Tevens is het verdacht dat er zo’n twaalf
uur tussen de opname en de vertoning in The Barge Inn hebben gezeten.
Paul Vigay merkte op dat er te weinig beweging in de ingezoomde camera
zat en dat hij dus op een statief moet hebben gestaan: hoe kon de filmer
weten dat de bollen juist daar zouden opduiken waar hij zijn camera op
gericht had? Een beeldanalyse door Vigay gaf de doorslag: het beeld wordt
door horizontale lijnen opgebouwd, maar de lichtbollen liggen daar als
een knappe animatie overheen.
In werkelijkheid is zeer waarschijnlijk het volgende gebeurd. John
Wheyleigh vond een verse graancirkel, en filmde deze met een ingezoomde
videocamera op een statief. In de uren daarna monteerde hij met een computer een vlak graanveld over de graancirkel heen, voegde een animatie
van vliegende lichtbollen toe, en liet de graancirkel langzaam in beeld verschijnen. Dit zette hij op videoband en toonde dat ’s avonds aan de verblufte
croppies in The Barge Inn. John Wheyleigh leek hierna lange tijd van de
aardbodem verdwenen te zijn, maar inmiddels heeft hij zich bekendgemaakt als de hoaxer John Wabe, werkzaam bij een videomontagebedrijf.7
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Een duidelijker hoax is een Vlaams filmpje dat toont hoe een lichtbol op
klaarlichte dag een graancirkel zou hebben gemaakt in Eupen (België).
Het filmpje werd op 2 februari 2005 toegezonden aan Rick Speelman van
de website UfoPlaza, en zou in augustus 2004 zijn opgenomen door een
Belgische vrachtwagenchauffeur. Het filmpje zou met een mobiele telefoon zijn gemaakt, maar werd aangeleverd in het daarvoor ongebruikelijke Quicktime-formaat. Na analyse kunnen Speelman, Robert Boerman
en Bert Janssen vaststellen dat het een animatie betreft, geprojecteerd op
een foto van een graancirkel uit Ubachsberg (Limburg) die door Boerman
in 2002 was gemaakt en op zijn DCCA-website gezet.8
Alhoewel het in beide gevallen om hoaxes gaat, geven de filmpjes wel een
goed beeld van de manier waarop croppies en cereologen zich voorstellen
dat lichtbollen graancirkels maken. Resteren vooral de getuigenissen van
ooggetuigen, maar sceptici zullen zich afvragen hoe betrouwbaar die
zijn; oncontroleerbaar zijn ze in elk geval.
Er is nog een probleem met de lichtboltheorie, waar Haselhoff zelf ook al
langere tijd mee worstelt. Bij een lezing voor het Cultuurcentrum van de
Vrije Universiteit vertelde hij in 2001 zijn verhaal, en een student stelde
na afloop de vraag hoe het zit met het allengs afnemende stralingseffect
naar de randen toe. Een lichtbol straalt boven het veld microgolven en
warmte uit, maar die uitstraling zou net als bij licht steeds diffuser moeten worden: men zou dus verwachten dat er een langzame overgang zou
zijn van plat graan naar staand graan. Maar dat is niet zo: er is integendeel altijd een scherpe scheiding tussen het platte en het staande graan.
Haselhoff gaf toe dat dit nog een ontbrekend punt was in zijn theorie.9
In 2005 presenteerde hij een aangevulde versie van zijn theorie, waarin
de lichtbol nog steeds boven het graan hangt, maar er komt nu een soort
draaiende waaier naar beneden, die het graan heel precies platlegt, en
ook voorziet in een scherpe scheiding tussen staand en plat graan.
Deze theorie van de draaiende waaier wordt door Eltjo zelf de theorie
van de Rotating Flattening Fan genoemd.10 Probleem is dat er voor de
huidige voorstelling van zaken nog weinig ooggetuigen zijn gevonden.
Bovendien laat de theorie alleen maar zien hoe een enkelvoudige cirkel
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gemaakt zou kunnen worden: hoe lichtbollen ingewikkelder geometrische figuren maken (als dat geen mensenwerk is), zal nog verder moeten
worden uitgewerkt.
Dat de lichtbollen ook gebruik zouden maken van de leylijnen in het veld,
is – op z’n zachtst gezegd – een problematisch concept voor de reguliere
wetenschap: er bestaan immers geen wetenschappelijk erkende apparaten die leylijnen kunnen opsporen. Het meten van leylijnen kan tot op
heden alleen worden gedaan met zoiets eenvoudigs als een wichelroede,
en dan alleen door paranormaal begaafde wichelroedelopers. En hoeveel
leylijnen moeten er dan wel niet lopen door extreem complexe formaties?
Tot slot blijft er dan ook nog de vraag: wie of wat zijn die lichtbollen dan?
Daar komen vooralsnog geen eenduidige antwoorden op, anders dan
dat ze in elk geval over intelligentie beschikken, gezien de wiskundige
geometrie van veel graancirkels.
Keren we terug naar de biofysische bewijzen die Haselhoff ziet: de verlengde en ontplofte groeiknopen (elongated en blown nodes) en de kiemproeven. In ‘echte’ graancirkels zal de onderzoeker verlengde en ontplofte
groeiknopen vinden. De groeiknoop is een verdikking halverwege de
halm. Als gevolg van de microgolfstraling en de warmte zetten deze knopen uit en kunnen ze zelfs ontploffen. Haselhoff heeft dwars door graancirkels samples van het graan genomen, en ook controlesamples buiten de
formatie uit hetzelfde veld. Via metingen en statistieken toont Haselhoff
aan dat er een regelmatig verloop in de verlenging van de groeiknopen
zit: in het midden van de cirkel zijn ze het langst, en ze worden steeds
korter en normaler naarmate we de rand van de cirkel naderen: precies
zoals men zou verwachten bij het stralingseffect van een lichtbol (Haselhoff 2001b, p. 75-78). Nogal wat cereologen gebruiken het criterium van
de verlengde en ontplofte groeiknopen tegenwoordig als lakmoesproef
voor de authenticiteit van de graancirkel. [zie afb. 23-26,

p. 75 en 76]

Ook aan dit verhaal zitten haken en ogen. De suggestie zou kunnen worden gewekt dat een ‘echte’ graancirkel onmiddellijk vol zit met verlengde
en ontplofte groeiknopen. Dit is echter niet het geval. In de graancirkels
die door de cereologen voor ‘echt’ zijn verklaard, en die ik zelf heb be-
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zocht, moet men echt op zoek naar de verlengde en met name de ontplofte
groeiknopen: niet iedere halm vertoont significante afwijkingen. Niet
alle groeiknopen zijn ontploft, sterker nog: het overgrote deel van de
groeiknopen is niet ontploft.
Een ander probleem, dat ook wel door cereologen onderkend wordt, is dat
in gehoaxte graancirkels en in akkers met simpele windschade evengoed
verlengde en ontplofte groeiknopen voorkomen (Nanninga 1999). Boer
Sjors van Ekelen uit Hoeven legde mij uit dat het een natuurlijk verschijnsel is, dat bijvoorbeeld ook voorkomt bij de halmen die per ongeluk in de
sproeisporen opgroeien en neergelegd worden door de tractorbanden.
Elke graanhalm die wordt platgelegd en daarbij niet afbreekt, heeft
van nature de neiging om zich weer op te richten. Er is echter maar één
buigzame plek waar dat zou kunnen, en dat is op de groeiknoop. Als er
nu een hele partij graan plat ligt en vervlochten raakt met elkaar (zoals
gebruikelijk in graancirkels), dan lukt het de halmen niet om zich op te
richten. De groeiknoop gaat verlengen in een poging om toch te buigen
en omhoog te komen, en uiteindelijk bouwt zich zoveel spanning op in
de knoop dat hij barst. Het is letterlijk buigen of barsten voor de plant.11
De boer noemde deze termen niet, maar de neiging van de plant om
zich op te richten, wordt in de biologie aangeduid met gravitropisme en
fototropisme: respectievelijk de neiging om tegen de zwaartekracht in en
naar het zonlicht toe te groeien.12
Deze processen zullen de meeste cereologen niet ontkennen, maar zij
betogen dat in ‘echte’ graancirkels de verlengde en ontplofte groeiknopen
direct te vinden zijn, terwijl deze processen zich pas na dagen voltrekken
in door mensen gemaakte graancirkels. Bovendien zou het verloopeffect
van de knoopverlenging alleen te vinden zijn in ‘echte’ graancirkels, en
niet in hoaxes. Nu kan men zich afvragen hoe zeker cereologen er telkens van kunnen zijn dat de graancirkel er niet al een paar dagen ligt.
En verder: ook de bewezen Nieuwerkerk-hoax uit 1997 vertoonde het
bovengenoemde verloop (Haselhoff 1998, p. 115-118; Nanninga 1999).
Haselhoff concludeert dan ook ten aanzien van verlengde groeiknopen: ‘De gegevens die boven water komen zijn interessant, maar geven
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vooralsnog geen uitsluitsel over het al dan niet authentiek zijn van een
graanformatie’ (p. 118).
Sceptici bekritiseren Haselhoff om zijn methodes: hoe onbevooroordeeld
gaat hij te werk in het plukken van zijn samples? En waarom geschieden
zijn metingen niet volgens de wetenschappelijke dubbelblinde methode?13
De eis van de dubbelblinde test is een beetje overdreven en alleen nodig
bij proeven met mensen (zowel dokter als patiënt mogen niet weten wat
ze geven en wat ze slikken). We mogen aannemen dat een graanhalm
niet beseft of hij uit het staande of het platte deel komt, zodat hij zich
daarnaar kan gaan gedragen. Voorts heeft Haselhoff de groeiknopen niet
zelf gemeten: hij heeft dat een computerprogramma laten doen. Ik denk
dat aan de integriteit van het onderzoek van Haselhoff niet getwijfeld
hoeft te worden en dat de meetresultaten kloppen. Veel belangrijker is
echter de volgende vraag: aangenomen dat de metingen correct zijn, welk
effect is er dan gemeten? Waar het om draait is de interpretatie van de
uitkomsten.14
Ik ben geen bioloog en heb ook geen sluitende alternatieve verklaring
voorhanden, maar toch kan ik me voorstellen dat er iets trivialers is
gemeten – al is dit niet meer dan een hypothese. Wie op een snikhete
zomerdag wel eens in een graancirkel heeft gestaan, weet dat de cirkel
in het midden de ganse dag in het felle zonlicht ligt. Maar aan de randen
vallen schaduwen door het staande graan. Een flink deel van de cirkelrand komt gaandeweg een deel van de dag in de schaduw te liggen. Allicht is het effect van fototropisme dan geringer. Fototropisme bij graan
werkt immers als volgt: als de groeiknoop aan de bovenkant zonlicht
ervaart, maar aan de onderkant schaduw, dan gaat de donkere onderkant
sneller groeien, zodat de knoop de halm naar het licht buigt. Echter, in
de schaduw ervaart de knoop noch boven noch onder zonlicht, en is er
dus minder neiging tot buiging. Kortom: door de schaduwwerking is er
minder knoopverlenging aan de buitenrand van de cirkel, en door een
gebrek aan schaduwwerking van boven is er meer knoopverlenging in
het centrum. Het kan dus wel het effect zijn van een lichtbol, maar die
staat dan aanmerkelijk verder weg, namelijk: de zon.15
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Bezien we vervolgens de tweede biofysische test: de kiemproeven. Van
iedere sample kan een graankorrel genomen worden om die te laten
ontkiemen. Net zoals de controlesamples van de halmen logischerwijs
geen knoopverlenging vertoonden, gaven ze evenmin groeiafwijkingen
te zien. De samples uit de graancirkel vertoonden een toenemend verlies
aan kiemkracht naar het centrum toe. Met andere woorden: de korrels
uit de randen van de graancirkel groeiden hoger op (vergelijkbaar met
de controls) dan de korrels uit het midden.

[zie afb. 27, p. 76]

Ook deze uit-

komst kan ge ïnterpreteerd worden als veroorzaakt door een lichtbol.
Deze uitkomst vond Haselhoff in 1998 (p. 76-77, 135-137) eigenlijk nog
betekenisvoller dan de knooplengtes. Nu zijn er weliswaar significante
verschillen gevonden in kiemkracht, maar het patroon verloopt toch
chaotischer dan bij de knoopverlengingen. Scepticus Henry de Hoon,
die in 2004 de kiemproef herhaalde met korrels uit een graancirkel in
Valkenburg, bevestigt deze uitkomst: de resultaten zijn te chaotisch om
er een eenduidige conclusie aan te kunnen verbinden.16 En de cereologen melden bovendien dat de kiemproeven anders kunnen uitpakken,
afhankelijk van het moment in het zomerseizoen. Als jong graan wordt
platgelegd, dan vertonen de zaden weinig kiemkracht, maar als rijp graan
wordt platgelegd, dan groeien de zaden harder en hoger dan normaal
(Haselhoff 2001b, p. 84).
Ook hier zou men van dit alles eerder de zon dan een lichtbol de schuld
kunnen geven: het graan in het midden gaat kapot in de zon, maar het
graan aan de randen blijft langer goed dankzij de schaduw die het af en
toe heeft. Dat de zaden van rijp (volgroeid) graan meer kiemkracht hebben dan die van onrijp graan, lijkt niet meer dan logisch. Kiemproeven
die scepticus Henry de Hoon heeft gedaan in de zomer van 2005 wezen
uit dat onrijp graan niet tot nauwelijks ontkiemt, terwijl rijp graan wel
normaal opgroeit.17
Verlengde groeiknopen, blown nodes, kiemproeven... ze maken in feite
onderdeel uit van de echtheidscriteria die de cereologen in de loop van
de tijd ontwikkeld hebben. Blown nodes kan men meteen in het veld
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aantreffen, onderzoek naar knopen en kiemkracht gebeurt pas later (als
het al wordt gedaan). Een ander aspect waar de cereologen thuis aan werken is het vinden van geometrie. Nadat de graanformatie is opgemeten,
wordt ze thuis op schaal nauwkeurig nagetekend. Er is bijna altijd wel
geometrie te vinden: immers, een cirkel is op zichzelf al een geometrische figuur. Maar het gaat de cereologen vooral om verborgen (of heilige)
geometrie (zie Haselhoff 2001b, p. 60 e.v.; Janssen 2004). Zodra een graancirkel is opgebouwd uit verscheidene abstracte figuren of symbolen, is
het de kunst om de verborgen geometrie eruit te halen. Dit wordt gedaan
door middel van lijnen, driehoeken, vierkanten, vijfhoeken, pentagrammen enzovoort. Als het om een ‘echte’ graancirkel gaat, dan haalt men
op zeker moment die verborgen geometrie eruit. Doordat de figuren op
een zinvolle manier gerangschikt blijken, komt men uiteindelijk vanzelf,
als het ware, uit op het ‘goddelijke’ ontwerpplan. Nu zijn cereologen er
inmiddels van doordrongen dat ook mensen in staat zijn om opzettelijk
verborgen geometrie in hun graancirkels te verstoppen. Het geometrische
criterium was het belangrijkst in de tijd dat allerlei mensen claimden een
graancirkel gemaakt te hebben, en daarbij verklaarden dat ze maar wat
gedaan hadden. Dankzij de verborgen geometrie konden de cereologen
– in hun beleving althans – de claims dan falsifiëren.18 (Op de geometrie
zal in hoofdstuk 20 verder worden doorgegaan.)
Zoals al eerder opgemerkt is, zijn de echtheidscriteria voor graancirkels
in de loop van de tijd veranderd. Maar misschien is het inzichtelijker om
eerst te beginnen met de ‘onechtheidscriteria’ waar nagenoeg iedereen het
over eens kan zijn. Een graancirkel is evident mensenwerk als er in het
centrum een gat wordt gevonden waar het paaltje heeft gestaan, waar het
touw aan zat waarmee de hoaxer rond heeft gelopen.19 Op mensenwerk
duiden ook voetsporen van mensen in weke klei, alsmede aarde of klei
op de platgelegde halmen, of beschadiging van de witte waslaag die er
op de groene halmen van onrijp graan zit. Achtergebleven materiaal van
hoaxers in de graancirkel is meestal een goede aanwijzing. Allerlei vormen
van mechanische druk duiden op mensenwerk, zoals aangestampte aarde,
halmen die in de aarde zijn gedrukt en graankorrels die uit de aren zijn
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gedrukt. Tot slot kan een vermeende graanfiguur een natuurlijke oorzaak
hebben: de vorm is dan doorgaans niet strak maar grillig. Het graan is
in dat geval neergelegd door een storm of een zware regenbui, het graan
heeft plaatselijk te veel kunstmest gekregen, is te hard gaan groeien en
tegen de grond gevallen, of dieren hebben door het graan gelopen.
Vervolgens bezien we de echtheidscriteria van vroeger die inmiddels
(door velen) zijn losgelaten (vgl. Kutzer & Kleinferchner 1999, p. 101).
Scherpe randen en een perfecte symmetrie zijn niets bijzonders en kunnen heel goed mensenwerk zijn. Vervlechting van de halmen treedt
vanzelf op als hoaxers het graan platleggen. Dat de halmen zijn gebogen
en niet gebroken is niets bijzonders: mensen kunnen dat ook. Ook een
gecompliceerde vorm hoeft niets te betekenen, ook al roepen verraste
leken nog zo vaak: ‘Dit kan niet door mensen zijn gemaakt!’ Eltjo Haselhoff (1998, p. 150) citeert op dit punt met instemming de sceptische Leidse
hoogleraar astronomie Vincent Icke: ‘Maak de achterkant van je tv maar
eens open, dan kun je dat ook zeggen: dit kán niet door mensen zijn
gemaakt!’ Inmiddels hebben hoaxers bewezen tot zeer complexe kunstwerken in het graan in staat te zijn.
Abstracte, niet-menselijke symboliek hoeft niet te duiden op het werk
van buitenaardsen: ook mensen zijn creatief in het bedenken van zulke
symbolen. Overigens vatten croppies en cereologen menselijke symboliek
(zoals een swastika in het graan) doorgaans op als mensenwerk, maar
hier lijkt een kentering in te zijn gekomen (zie bijvoorbeeld de Alien Faces
en hoofdstuk 11). Groeiafwijkingen in de halmen (anders dan knoopverlenging e.d.) zijn geen garantie voor ‘echtheid’; het kan ook om een
plantenziekte gaan.20
Aan de hedendaagse echtheidscriteria kleven in de ogen van de sceptici
de nodige bezwaren. De blown nodes en verlengde groeiknopen zijn al
genoemd: ze zijn altijd wel te vinden in elke vorm van plat graan, en het
debat is inmiddels teruggebracht tot het tijdstip; volgens de cereologen
zijn ze onmiddellijk te vinden in een ‘echte’ graancirkel. Het is maar
de vraag of deze lakmoesproef standhoudt, en hetzelfde geldt voor de
kiemproeven.
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In het verlengde hiervan ligt het vinden van sporen van extreme warmte,
concreet gezegd: halmen en planten met brandsporen. De brandsporen
zijn plaatselijk, bijvoorbeeld op één blad van een neteltje. En niet alles
wat bruin of zwart ziet is veroorzaakt door brand: het kan evengoed een
natuurlijke verkleuring van het blad zijn, een plantenziekte of verrotting.
Als de sporen echt het gevolg van brandschade zijn, dan zou er toch al
eens zo’n kurkdroge graancirkel in brand hebben moeten vliegen.
Over de vondst van schuin afgesneden halmen wordt soms geheimzinnig gedaan. Lange tijd wilde Robert Boerman me niet zeggen onder
welke hoek ze waren afgesneden (uit vrees dat het bekend zou worden,
en hoaxers het na zouden gaan doen). Zijn neef Jan Willem Bobbink liet
zich echter ontvallen dat het steeds om een hoek van 45 graden gaat. 21
Het idee is dat de halm door de langs vliegende lichtbol is afgesneden
en soms deels ook is verbrand. Ik weet uit ervaring inmiddels dat dergelijke afgesneden halmen echt voorkomen. Boer Adriaan van der Riet uit
Hoeven gaf me een andere uitleg: de hazen knagen zo’n halm door en dat
noemen de boeren ‘snoeien’. Soms snoeien hazen zelfs een heel paadje.
afb. 28, p. 77]

[zie

Niet zelden vindt men ook hazenkeutels in de nabijheid. Dat

de top van de gesnoeide halm soms zwart wordt komt door verrotting en
verdroging, niet door brand. Als een graanveld wordt platgelegd, gaan
de gesnoeide halmen niet mee, maar blijven als vanzelf rechtop staan.
Dat zulke schuin afgesneden halmen niets geheimzinnigs hoeven te zijn,
blijkt wel uit het feit dat ze ook voorkwamen in de bewezen hoax van
Nieuwerkerk uit 1997.22
In het verlengde hiervan ligt de observatie van Haselhoff dat er soms veel
duivenveren in een langgerekt spoor worden gevonden, en hij gaat ervan
uit dat de duif het slachtoffer is geworden van de krachten die het graan
hebben neergedrukt (Haselhoff 1998, p. 134-135). Ik kan bevestigen dat
er soms een pak duivenveren in graancirkels wordt aangetroffen, maar
ik vermoed dat er ook een andere interpretatie van de feiten mogelijk
is. Duiven hebben in een staand graanveld weinig te zoeken: ze zouden
best de graankorrels willen eten, maar ze kunnen er niet bij. Zodra de
graancirkel echter plat ligt, wordt het een paradijs voor duiven en andere
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vogels. Ik ben bij het betreden van een graancirkel meermaals geschrokken van plotseling opvliegende duiven, wier maaltijd ik ruw verstoorde.
In een graancirkel zijn duiven een gemakkelijke prooi voor katten of
roofvogels. Een hoeveelheid verstoven duivenveren in een graancirkel
kan er op duiden dat een jagende kat een slachtoffer heeft gemaakt en
weggesleept. In de graancirkel van Simonshaven vond ik een pak duivenveren.23
Een andere lakmoesproef is het door de wichelroedeloper vinden van
leylijnen. Als de leylijnen op een manier langs en door de graancirkel
lopen dat ze de vorm van de cirkel kunnen verklaren, dan is dat voor
veel cereologen een aanwijzing voor echtheid. Het probleem in de visie
van sceptici is dat leylijnen met wetenschappelijke apparatuur niet te
meten zijn, maar alleen door paranormaal begaafde mensen met een wichelroede. Wichelen is (net als pendelen) vooral een samenspel tussen
de geest van de wichelaar en de wichelroede (niet zozeer een samenspel
tussen de wichelroede en de energetische omgeving, los van de geest
van de wichelaar).24 Een wichelaar zou dus lijnen kunnen vinden waar
hij ze visueel ook zou vermoeden of verwachten. Voordat het bestaan
van leylijnen te bewijzen is, moeten er eerst solide dubbelblinde proeven
gehouden worden (vgl. Clerinx 2001, p. 71-73; Van den Berg 1997).
Verder worden er in graancirkels allerlei energieën, (achtergrond-)
stralingen en magnetisme gemeten en gevoeld door cereologen met het
eigen lichaam, geigertellers, kompassen, magnetometers en biotensors.
Het voelen van energie is in hoge mate een kwestie van beleving: de één
voelt de energie in zijn vingertoppen tintelen, terwijl de ander helemaal
niets voelt. Er is wel eens verhoogde achtergrondstraling gemeten met
geigertellers, maar dit soort onderzoek wordt te weinig gedaan om er iets
zinnigs over te zeggen. Een kompas kan in een graancirkel zwalken en
draaien als men ermee in de hand loopt, maar dat komt door de eigen beweging van de hand. Alleen naaldbewegingen zijn geldig bij een kompas
dat stabiel staat, zonder andere elektromagnetische bronnen (mobieltjes,
hoogspanningsmasten) in de buurt. Een magnetometer heeft dezelfde
functie als een kompas en reageert op magnetisme. Een biotensor is net
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zo’n esoterisch instrument als de wichelroede en meet Boviswaarden, die
verder geen basis hebben in de reguliere wetenschap.25
Naast energie kunnen mensen in graancirkels ook bepaalde positieve of
negatieve gevoelens ervaren en zelfs spanning of pijn voelen. Of mensen
getuigen dat ze na een bezoek aan een graancirkel heel goed of juist heel
slecht hebben geslapen (vgl. Haselhoff 1998, p. 172-173; Klijnstra 2000, p.
29). Ook hiervan zullen sceptici zeggen dat dit vooral een kwestie van
psychologie en beleving is.
Als er geluidsopnames worden gemaakt in graancirkels, hoort men soms
een vreemd tjirpen, ruisen en rommelen. Sceptici verklaren dat als het
geluid van sprinkhanen, het ruisen van het graan en het blazen van de
wind in de microfoon. Ook de geluidstechnicus van het Meertens Instituut gaf mij de laatste twee verklaringen, toen ik terugkwam met een
bandopname vol geruis en gerommel, terwijl het naar mijn idee helemaal
niet zo gewaaid had.26
Voorts worden er in graancirkels soms vreemde vaste substanties aangetroffen en witte poeders, en ook het verhaal van het dode-vliegen-mysterie is een bekend exempel in graancirkelkringen. Op dergelijke anomalieën zal in het volgende hoofdstuk nader worden ingegaan, maar ik stel
hier vast dat dergelijke vondsten eerder uitzondering dan regel zijn.
Een regelmatig terugkerend verhaal is dat in graancirkels de elektronische apparatuur plots van slag raakt: de batterijen van mobieltjes zijn
ineens leeg, het automatische transport van de fotocamera werkt niet
meer, en de digitale camera weigert dienst. Regelmatig doet de apparatuur het buiten de cirkel weer wel (vgl. Haselhoff 1998, p. 169-170). Dit zijn
curieuze verschijnselen, maar er kan ook een vorm van magisch denken
meespelen. Feit is dat apparatuur en batterijen zich wel meer onvoorspelbaar gedragen. Als het niet in een graancirkel gebeurt, legt men ook geen
causaal verband. Maar als het wel gebeurt, dan wordt dit – op basis van
de bestaande verhalen – aan de invloed van de cirkel geweten. Zelf heb
ik ook meegemaakt dat de volgeladen batterij van mijn mobieltje tijdens
een kort telefoongesprek ineens leeg was nadat ik juist in een graancirkel
had gelopen – nota bene de Vodafone-cirkel bij Dronten.27 Ik heb er niet
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de lering uit getrokken om van provider te veranderen, maar heb wel
een nieuw mobieltje gekocht, nadat bleek dat de batterij van mijn eerste
toestel door ouderdom gewoon niet goed meer wilde opladen.
Voor de sceptische wetenschappers blijft er van de cereologische theorievorming rond graancirkels weinig overeind: strikt wetenschappelijk
gezien kunnen de huidige echtheidscriteria vooralsnog geen doorslaggevend bewijs leveren – grenswetenschap is voor de sceptici pseudo-wetenschap. Maar croppies en cereologen komen veel meer met graancirkels en
de verhalen daarover in aanraking, en al die ervaringen, feiten, vertellingen en vreemde voorvallen worden gaandeweg een optelsom die hen
eerder sterkt dan ontmoedigt in hun overtuiging.
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7. Het verhaal als modern exempel en als meme
De aantrekkingskracht van het buitengewone en de besmettelijkheid van
anomalieën
De voorgaande hoofdstukken hadden een inleidende functie, om vervolgens te komen tot het centrale thema van deze studie: verhalen en geloof
in het new-agetijdperk, in het bijzonder op het terrein van de grenswetenschap. In de komende hoofdstukken wil ik ingaan op een aantal specifieke kenmerken van verhalen en geloof die ik tijdens mijn onderzoek
ben tegengekomen. De belangrijkste vraag zal steeds zijn: welke rol spelen verhalen in de ontwikkeling van een bepaalde (geloofs)overtuiging
(in het bijzonder van de Frontier Science-beweging), hoe brengt die
(geloofs)overtuiging weer nieuwe verhalen voort, en hoe gaat dit proces
in zijn werk? Ik wil hier nogmaals benadrukken dat mijn positie ten opzichte van de verhalen in principe neutraal is: ik verklaar ze noch pertinent waar noch pertinent onwaar. Een etnoloog doet onderzoek om een
groepscultuur te bestuderen. De eerste paar hoofdstukken zullen vooral
over verhalen en hun functie gaan, en daarna wordt het perspectief verlegd naar het geloof als voedingsbodem voor getuigenissen.
Eerst en vooral is het goed om vast te stellen dat verhalen over graancirkels
volksverhalen zijn. Volksverhalen zijn immers verhalen die voor kortere
of langere tijd mondeling tussen (groepen) mensen circuleren (Meder &
Venbrux 2000, p. 282). Naast een mondelinge traditie kunnen volksverhalen ook een schriftelijke overlevering hebben – en in de huidige tijd
hoort daar ook e-mail en internet bij. Zeker bij moderne verhaalgenres
hoeft de traditie niet noodzakelijk heel oud te zijn. Bekende voorbeelden
van volksverhaalgenres zijn sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen
en broodje-aapverhalen. In het moderne onderzoek naar volksverhalen
worden echter ook meer persoonlijke verhalen en getuigenissen tot de
volksverhalen gerekend (personal narratives, memorates). Voor de vertellers en het publiek zijn volksverhalen vaak ofwel fictie ofwel non-fictie,
afhankelijk van het genre. Sprookjes en moppen zijn de duidelijkste
voorbeelden van fictie. Uit formules als ‘Er was eens...’ of ‘Komt een vent
bij de dokter...’ valt onmiddellijk af te leiden dat de luisteraar een fictief
verhaal te horen zal krijgen, en dat het tijd is voor suspension of disbelieve.
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Traditionele en moderne sagen horen in de perceptie van vertellers en
luisteraars juist vaak tot het domein van de non-fictie. De verhalen werden
of worden in veel gevallen verteld als waar en de luisteraar werd of wordt
geacht het verhaal te geloven. De traditionele sagen van vroeger waren
relatief korte vertellingen die gingen over heksen, weerwolven, kabouters,
tovenaars, meerminnen, dwaallichten en spoken. Moderne sagen zijn de
broodje-aapverhalen over het hondje in de magnetron, de geroofde nier
en de diepvrieskip onder het bonthoedje (Burger 1993, p. 23-26, 88, 132-133;
Burger 1995, p. 40-52, 111; Portnoy 1992a, p. 131; Portnoy 1992b, p. 136). Dat
sommige onderzoekers van volksverhalen met het opplakken van etiketten als ‘sage’ en ‘contemporaine sage’ de vertellingen regelmatig debunken
als zijnde onwaar, is iets anders. Weliswaar vinden lang niet alle onderzoekers de waarheidsvraag even interessant (de redenen waarom een verhaal
geloofd wordt zijn immers veel boeiender), maar het feit blijft dat de term
‘sage’ al snel begrepen wordt in de sfeer van volksfantasie en volksgeloof
– om het beladen begrip ‘bijgeloof’ maar niet te noemen (Meder & Venbrux
2000; Meder 2000; Dégh & Vázsonyi 1976; Dégh 2001).
Natuurlijk zijn er overeenkomsten te constateren tussen verhalen over
graancirkels en sagen. Een belangrijk kenmerk van de traditionele sage is
dat er uitgegaan wordt van het bestaan van een bovennatuurlijke wereld,
van bovennatuurlijke wezens en van magie, die kunnen ingrijpen in het
dagelijkse leven van de mens. Als men veronderstelt dat graancirkels
worden gemaakt door deva’s – natuurwezens uit een andere dimensie
– zoals Rudi Klijnstra, dan is dat een bovennatuurlijke verklaring en zou
men het verhaal dus als sage kunnen bestempelen. Uit moderne sagen
is de vrees voor het bovennatuurlijke meestal verdwenen: in de plaats
daarvoor zijn meer aardse angsten gekomen voor bijvoorbeeld orgaanroof,
aids, stralingsgevaar en besmet voedsel. De vrees voor de ‘bovennatuur’
heeft met andere woorden in veel gevallen plaatsgemaakt voor de vrees
voor moderne misdaad, ziektes en technologieën. In zeker opzicht heeft
een soortgelijke verschuiving ook plaatsgehad in de grenswetenschap,
waar moderne mythologen als Erich von Däniken (1998), Zecharia Sitchin
(2000) en David Icke (2000) de bovennatuurlijke goden hebben vervangen
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door technologisch hoogontwikkelde buitenaardse wezens. Toch is het bovennatuurlijke uit de moderne sagen niet volledig verdwenen, zoals blijkt
uit het befaamde verhaal van The Vanishing Hitchhiker (Brunvand 1981),
waarin een automobilist een lifter meeneemt die (soms na een profetie)
plots weer verdwijnt, en die bij nader onderzoek al langere tijd blijkt te
zijn overleden. De automobilist werd met andere woorden geconfronteerd
met een bovennatuurlijke geestverschijning. Verhalen over graancirkels
zouden dus ook moderne sagen of contemporary legends genoemd kunnen
worden. Op 25 juli 2002 hield ik aan de universiteit van Sheffield (UK) een
lezing over zulke verhalen voor de International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR) onder de titel ‘To believe or not to believe...
The crop circle phenomenon in the Netherlands’.1 Ik kreeg van het internationale gezelschap moderne sagen-onderzoekers talloze vragen, maar
niet de vraag waarom ik de verhalen over graancirkels presenteerde. De
onderzoekers van de ISCLR aanvaardden het graancirkelverhaal moeiteloos
als een moderne sage.
Toch blijf ik moeite houden met het etiket ‘sage’ voor verhalen over graancirkels, omdat het begrip ‘sage’ zich te veel richt op de (on)geloofwaardigheid
van de inhoud, en te zeer een waardeoordeel uitspreekt vanuit het perspectief van de wetenschappelijke onderzoekers. Moderne sagen zijn
naar mijn smaak te zeer gericht op het aardse en gebaseerd op latente
angsten. Ik zie meer overeenkomsten met wonderverhalen, zoals Mariaverschijningen. Naarmate de religieuze en spirituele dimensie van het
graancirkelfenomeen mij duidelijker werd, begon ik steeds meer gelijkenis
te zien met het exemplum, een genre dat met name in onze middeleeuwse
vertelcultuur sterk bloeide (Van Oostrom 1985; vgl. Tubach 1969).
Een exempel is letterlijk een ‘voorbeeldig verhaal’ van religieuze signatuur: de vertelling fungeert als ondersteuning en zelfs als bewijs voor een
bepaalde geloofsovertuiging. In de Middeleeuwen was dat uiteraard het
katholieke geloof in God, Christus als verlosser, Maria als middelares, en
het bestaan van duivels, engelen en heiligen. Het genre werd niet in de
laatste plaats in de preek te pas gebracht. Een bekend exempel is dat over
kerkvader Augustinus en het kind. Peinzend over het geloofsmysterie van
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de drie-eenheid wandelt Augustinus langs het meer, en ziet een kind een
kuiltje in het zand scheppen om met een zilveren lepel water uit het meer
naar het kuiltje te brengen. Augustinus vraagt het kind wat het aan het
doen is. Het kind vertelt dat het ’t hele meer in het kuiltje wil scheppen.
Augustinus wijst hem op de onmogelijkheid, maar het kind antwoordt:
ik zal eerder al het water in dit kuiltje hebben dan dat jij het mysterie van
de heilige drie-een heid zult kunnen doorgronden. Daarop verdwijnt het
kind plotseling, en Augustinus beseft dat Christus tot hem gesproken
heeft (Van Oostrom 1985, p. 7). Het verhaal toont aan dat een goddelijke
drie-een heid van Vader, Zoon en Heilige Geest door de mens eigenlijk
niet te begrijpen valt, maar dat het niettemin waar is (omdat Christus het
als kind zojuist bevestigd heeft). Op een dergelijke manier zijn exempla
veelvuldig ingezet om aspecten van het christelijk geloof te ondersteunen.
Reeds in de Middeleeuwen was men ervan doordrongen dat verhalen een
krachtig instrument zijn om te overtuigen en te bekeren.
Dit is de reden waarom ik hiervóór het verhaal van de Julia Set een modern exempel heb genoemd: het verhaal kan leken inwijden in, sceptici
(eventueel) overtuigen van en ingewijden steunen in de ‘waarheid’. In de
versie van de croppies en de cereologen is het verhaal van de Julia Set
immers een onomstotelijk bewijs dat graancirkels een bovennatuurlijk
of buitenaards fenomeen zijn, en dat de mensheid via de graancirkels in
contact staat met een Andere Wereld. In hun verhaal verschijnt de Julia Set
in korte tijd op klaarlichte dag zonder dat daar een mensenhand aan te pas
is gekomen, en wie zich louter baseert op deze versie van het verhaal, begrijpt wel dat daar – net als bij exempla – geen speld tussen te krijgen is.
Ik wil in deze studie betogen dat de graancirkelverhalen bovenal als
exempels functioneren: als (positieve) voorbeelden die voor vertellers
en publiek getuigenis afleggen van een bepaalde (spirituele) waarheid
en overtuiging. Daarbij gaat het niet alleen om verhalen die men van de
vriend van een vriend gehoord heeft, maar ook om getuigenissen van
persoonlijke ervaringen. Als voorbeeld van een ander sprekend exempel
volgt hier een persoonlijk relaas van Eltjo Haselhoff.
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Het verhaal van de muis
Ik had proefmonsters genomen van een formatie in Melick, Limburg,
een totaal van zo’n vijftien bosjes van twintig stengels. Ieder bosje was
samengebonden, met een etiketje eraan waarop de bijbehorende positie
in de formatie vermeld was. Bovendien had ik controlemonsters genomen, ver buiten de formatie. Ook deze waren samengebonden in een bos
van twintig halmen. Alle bossen samen had ik ook weer gebundeld in
een groot boeket met een touw eromheen, en het etiketje ‘Melick 1997’.
Door gebrek aan tijd verdween deze bos al snel in de garage. Een paar
weken later haalde ik de graanbundel weer te voorschijn, om er zaadjes
uit te halen voor wat simpele kiemproeven. Ik haalde het touw om de
grote bundel los, en legde alle gebundelde bosjes naast elkaar op tafel.
Eén voor één maakte ik deze bundeltjes met korenhalmen ook los, en
uit iedere aar haalde ik een zaadje. Toen ik ten slotte het controlemonster pakte, mislukte de kiemproef spontaan, nog vóórdat ik de zaadjes
maar in de kweekbakjes had kunnen stoppen. Tot mijn ontsteltenis bleek
namelijk, dat bij het controlemonster alle halmen van de stengels waren verdwenen. Er was er niet één meer over! Ik stond enige seconden voor een
raadsel, totdat ik me realiseerde dat ik enige dagen tevoren een muis in
de garage had zien rondlopen. Onder de tafel waar de bundel met halmen had gelegen, vond ik inderdaad een grote hoeveelheid kaf van het
koren en muizenkeutels. Ik realiseerde me, dat de muis met zijn neus in
de graanbundel had moeten zitten wroeten, en alleen de controle-aren
had opgegeten. Maar de halmen die uit de graancirkel kwamen had hij
niet aangeraakt! Ik moest denken aan een experiment, dat begin jaren
negentig in Engeland werd uitgevoerd. Van graankorrels uit een graancirkel en van een even grote hoeveelheid graankorrels van buiten de formatie werden op identieke wijze, tegelijkertijd, twee broden gebakken.
Het gewone brood smaakte prima, maar het graancirkelbrood bleek een
vieze, scherpe nasmaak te hebben. Aangezien een muis een veel beter
ontwikkeld reukorgaan heeft dan een mens, kon ik me best voorstellen
dat de muis in mijn garage al zou kunnen ruiken dat de graankorrels uit
de formatie niet lekker zouden smaken. (Haselhoff 1998, p. 176-177)
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De muis wordt in dit exempel opgevoerd als onbevooroordeelde tester
van de kwaliteit van het graan. In het verhaal zit bovendien nóg een
exempel, waarop de verteller zich weer baseert en waarvan de moraal
is: graancirkelbrood smaakt vies (omdat een graancirkel fundamenteel
iets anders is dan platgeslagen graan). Het verhaal van de muis bevestigt
als het ware het verhaal van het brood. Beide verhalen getuigen van het
feit dat er fysisch iets bijzonders is gebeurd met graancirkelgraan, anders
dan dat het simpelweg door hoaxers op de grond is gelegd. Overigens realiseert Haselhoff zich dat hij met een dergelijke vertelling zijn ‘reputatie
als serieuze wetenschapper op het spel zet’ (p. 176). Desondanks kan hij
niet nalaten om dit verhaal te vertellen als een (anekdotisch) exempel. 2
Of het verhaal volledig klopt, kan (net als bij de meeste exempelen) door
de luisteraar niet gecontroleerd worden: die moet het op gezag van de
verteller maar aannemen (of niet).
Van dergelijke verhalen wemelt het in de graancirkelkringen, en het is dan
ook ondoenlijk om deze exempla allemaal te behandelen. Alleen al het boek
Crop Circles, The Greatest Mystery of Modern Times van de Britse cereologe
Lucy Pringle (1999) staat vol met persoonlijke getuigenissen van mensen
die iets bijzonders hebben beleefd in verband met graancirkels. Hier wordt
duidelijk dat van zulke verhalen een enorme aantrekkingskracht uitgaat
voor de mens die ontvankelijk is voor het ongewone en mysterieuze.
Ik wil in het volgende de verhalen over zogenoemde anomalieën gebruiken om nog een viertal exempla te behandelen. Onder anomalieën
verstaan cereologen vreemde, afwijkende feiten die in graancirkels zijn
aangetroffen. Hierbij moet vooraf aangetekend worden dat het voorkomen
van anomalieën eerder uitzondering dan regel is: ze kunnen dus niet
gelden als echtheidscriteria, maar fungeren wel steeds als een ondersteunend bewijs dat de waarheid verder kan onderstrepen. Een exempel dat
in graancirkelkringen behoorlijke bekendheid geniet is dat van het dode
vliegen-mysterie. 3 Ik geef het verhaal hier weer in de versie van Janet
Ossebaard, die het mysterie ontdekte, en die – in een opsomming van
anomalieën in het hoofdstuk met de veelzeggende titel ‘Wetenschappelijk
bewijs’ – het volgende vertelt.
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Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werd in de zomer van 1998 in
Zuid-Engeland een extra dimensie aan de wetenschappelijke onderbouwing van het graancirkelfenomeen toegevoegd. In een formatie
aan de voet van Cherhill in het graafschap Wiltshire ontdekte ik
vele dode vliegen. De vliegen waren een vreemde dood gestorven:
vele zaten met uitgestrekte vleugels en poten op de aren. Het enige
waarmee ze nog aan de planten vastzaten, was hun tong. Hiermee
zaten ze grondig vastgeplakt. Sommige vliegen waren nog in perfecte
staat, andere leken te zijn ontploft. De vliegen werden niet buiten de
graancirkelformatie gevonden, wat duidde op een werkelijk nevenfenomeen van het graancirkelmysterie. De dode vliegen werden na deze
ontdekking in tal van formaties aangetroffen.
Natuurlijk werden deze vliegen in laboratoria onderzocht, maar de
onderzoekers wisten zich er niet echt raad mee. Aan de ene kant dacht
men aan een schimmel die de dood van de vliegen op zijn geweten zou
hebben, maar tegelijkertijd gaf men aan dat dit eigenlijk niet kon. Als
er een schimmel in het spel was geweest, hadden de vliegen andere
symptomen moeten vertonen, zoals een witte draadachtige substantie
om hun lichaam en een opgezwollen achterlijf. Dit werd echter niet
gesignaleerd. Bovendien was er nog een praktisch probleem: als de
oorzaak inderdaad een schimmel was geweest, had men de vliegen
overal in de desbetreffende velden moeten kunnen vinden. En dat
was niet het geval; ondanks zeer uitgebreide zoektochten vond men
de dode vliegen alleen in de graancirkels. (Ossebaard 2000, p. 27-28)
[zie afb. 29, p. 77]

Dit verhaal kent, net als het verhaal van de Julia Set, weer een zekere
variatie. Zo vult Haselhoff (2001b, p. 13-15) aan dat sommige vliegen niet
dood bleken te zijn, maar slechts tijdelijk verlamd: nadat ze voorzichtig
uit hun benarde positie werden bevrijd, vlogen ze na enkele minuten weer
weg. En tijdens een lezing merkte Haselhoff op dat de dode vliegen niet
zozeer in het platgelegde graan zaten, maar juist in het graan dat binnen
de cirkel nog rechtop stond.4
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De gedachte achter het verhaal is hoe dan ook dat de vliegen zouden zijn
getroffen door een (voor hen veelal dodelijke) lichtbol, toen de graancirkel
ontstond. Ossebaards bewering dat dode vliegen ‘in tal van formaties’
worden aangetroffen, is enigszins overdreven: ze worden soms gevonden,
maar meestal niet. De meest achterdochtige scepticus zal waarschijnlijk
als verklaring voor het mysterie aandragen dat hoaxers na afloop insecticiden zullen hebben verspreid binnen de graancirkel, juist met de bedoeling
om de croppies en cereologen iets mysterieus te laten vinden. 5 Maar waar
het om draait is dat de croppies en cereologen het dode vliegen-mysterie ervaren als een verdere ondersteuning van hun wereldbeeld. Merk
daarbij op dat Ossebaard, net als andere cereologen, in haar retorica en
methode aansluiting zoekt bij de wetenschap (en de geloofsvraag mijdt):
het mysterie draagt volgens haar bij aan een verdere ‘wetenschappelijke
onderbouwing van het graancirkelfenomeen’, en niet voor niets worden
de vliegen opgestuurd naar een laboratorium, waar men uiteindelijk voor
een raadsel staat.
Een wat minder bekend fenomeen is dat van ‘de geest van de graancirkel’.
Het gebeurt wel eens dat een jaar nadat er een graancirkel in het veld heeft
gelegen, de vorm van de formatie in het nieuwe gewas weer zichtbaar
wordt. Dit komt doordat op de bewuste plek de graanhalmen minder hoog
opgroeien dan de rest van het graan. Eén zo’n geval werd ontdekt door
Bert Janssen, het jaar nadat bij Barbury Castle in 1999 een graancirkel had
gelegen, die de naam Three Bananas in a Basket had gekregen. In 2000
groeide op die plek het graan minder hard.6 [zie afb. 30 en 31, p. 78] Uiteraard
wordt dit verschijnsel door cereologen in verband gebracht met de invloed
die lichtbollen zouden hebben op de kiemkracht van graan.
Het volgende exempel of exemplarische verhaal is dat van Eltjo Haselhoff
over de wortelformatie van Etten-Leur7 uit 1997.
Op vrijdag 8 augustus kwam er een melding binnen van een ellipsachtig pictogram met een kruis erdoorheen, in een wortelveld. De
vinder had reeds diverse grondopnamen gemaakt. Een dag later werd
ik weer gebeld, met de mededeling dat het pictogram zich had uitge-
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breid: er was een soort vierkant naast verschenen, ‘met een heel lang
pad’. Dit verschijnsel wordt vaker gerapporteerd bij graan- en andere
formaties, maar het was de eerste keer dat ik er persoonlijk mee werd
geconfronteerd. Omdat het hier bovendien ging om een formatie in
een wat ongebruikelijk gewas (wortels), besloot ik samen met de vinder, ondanks het iets heiige weer, een vliegtuig te huren en luchtopnames te maken. [...] Vanuit de lucht zag de formatie er niet indrukwekkend uit. Het leek haast of ter plekke wellicht al wat geoogst was (voor
eigen gebruik van de boer of zo). De ‘ellips’ en het ‘vierkant’ waren erg
onregelmatig. Wat wel merkwaardig was, was het kruis door de ellips
en, inderdaad, het lange, rechte pad dat door het veld liep, met een
paar scherpe bochten erin.
Vanaf de grond was de formatie bizar. Zij lag ingesloten tussen maïsvelden, en was vanaf de weg volkomen onzichtbaar. De grond in het
veld was bijzonder rul en zacht, zodat het onmogelijk was door het
veld te lopen zonder diepe voetafdrukken achter te laten. De aarde
was in lange voren gefreesd, en de wortels groeiden bovenop richels
van aarde, in dit geval van zo’n twintig centimeter hoog. Dit was een
broze grondconstructie die voetstappen direct verraadde. In de formatie lag het loof van de wortels verlept tegen de grond, haast alsof
het gekookt was. Het vormde een schril contrast met het frisse loof dat
buiten de formatie nog fier omhoog stond. Maar het allermerkwaardigste was de ligging van het loof in de formatie. In één helft van het
pictogram lag het loof naar voren, in de andere helft naar achteren. [...]
Op de denkbeeldige scheidslijn tussen de twee helften lag een rij wortelplantjes waarvan de ene helft van het loof naar voren, en de andere
helft van het loof naar achteren lag. (Haselhoff 1998, p. 100-101)
Ook voor deze formatie geldt dat nog geen scepticus met een acceptabele
alternatieve verklaring is gekomen. Het mag duidelijk zijn dat de standaardverklaring van hoaxers met planken, touwen en paaltjes hier niet
opgaat. Daar staat tegenover dat de gemelde anonieme informant Robbert van den Broeke uit het nabijgelegen Hoeven geweest is, en dat diens
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reputatie van betrouwbaarheid de laatste jaren onder druk is komen te
staan, niet alleen bij de sceptici, maar evenzeer bij de cereologen en de
ufologen (zie hoofdstuk 17). Boeren in de omgeving denken dat Van den
Broeke (of een handlanger) zelf graancirkels maakt, al heeft men hem er
nooit daadwerkelijk op kunnen betrappen. 8
Als laatste voorbeeld neem ik drie voorvallen tezamen, die exemplarisch
moeten zijn voor de vondsten van vreemde substanties in graancirkels,
tussen de planten of op de bodem. Ten eerste is daar de vondst van wit
poeder door Rudi Klijnstra in een graancirkel te Zutphen, half augustus
1996.9 De boze boer zou destijds verondersteld hebben dat het ging om
een schep magnesium, expres achtergelaten door de hoaxers om de cereologen voor een raadsel te stellen, maar volgens een andere bron zou de
boer verklaard hebben dat het kalk was, gebruikt door kwajongens om de
cirkel te markeren. Eltjo Haselhoff heeft wat proefjes gedaan met het witte
poeder, en zag onder de microscoop ‘perfect ronde, glasachtige balletjes’
(Haselhoff 1998, p. 102). De uitkomst van zijn onderzoek was dat het ging
om ‘een amorfe vorm van siliciumdioxide (kwartszand)’ (p. 102), en dus
eigenlijk om ‘zand in de vorm van bolletjes’ (p. 103). Deze uitslag werd
bevestigd door laboratoriumonderzoek van het Amerikaanse BLT-team, en
er werd – aldus Klijnstra – bij gemeld dat het siliciumdioxide was in een
zuiverheid van 99,99% die op aarde niet voorkomt. Haselhoff vermoedt
dat het om zand gaat dat tot bolletjes is geschroeid door de hitte van een
lichtbol. Bert Janssen heeft overigens ook wit poeder gevonden in een
graancirkel nabij Assen-Zuid en Hooghalen in 1997. Een pikant detail van
de vondst van wit poeder uit 1996 is nog dat de vondst geclaimd is door
Rudi Klijnstra, maar de medeonderzoeker die hij ‘een kennis’ (Klijnstra
2000, p. 35) noemt, was DCCCS -lid Amiel Kamphuis, die op zijn beurt claimt
het witte poeder als eerste gevonden te hebben. Kamphuis vertelde me
dat Klijnstra zijn claim probeerde te vergoelijken door te zeggen dat de
boer het poeder ook al gevonden had. Maar Kamphuis blijft bij zijn standpunt: ‘‘Ik had dat poeder gevonden!’ Het is een detail waarin de inmiddels
ontstane rivaliteit tussen de groep van Klijnstra en de DCCCS nog eens tot
uitdrukking komt.
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Een tweede vondst is gedaan door Robert Boerman in een graancirkel te
Brummen, op 5 augustus 1997.10 Het gaat om ‘een witte, korrelige, gelatineachtige, plakkerige substantie’ (Haselhoff 1998, p. 104) en het werd als een
plak gevonden onder de geplette graanhalmen.

[zie afb. 32, p. 79]

Klijnstra

heeft het destijds voor de grap wel ‘ruimtebrood’ genoemd, maar er is
ook gesproken van het afvalproduct van een ufo. Na onderzoek bleek
het, aldus Boerman, te gaan om siliconen of een koolwaterstofverbinding,
maar wel een zeer zuivere vorm – al zou het ook een polymeer uit de coatingindustrie kunnen zijn.11 Boerman bewaart nog altijd een deel van de
substantie in een klein reageerbuisachtig flesje, en toonde het mij tijdens
een interview in 2003. Hij vertelde me dat de substantie ‘voor van alles en
nog wat goed’ zou kunnen zijn.
Boerman vertelt over het effect als men het bij zich draagt: ‘Je Boviswaarde wordt dan opgekrikt. Ja, het zal allemaal wel. Sommigen kunnen het helemaal niet bij zich hebben: die worden alsof ze met 220
opgeladen worden. Ik heb het altijd bij me.’
Meder: ‘Doet het wat voor jou, of...?’
Boerman: ‘Ja, ik weet het niet. Ik voel het verschil niet echt. Nou ja, het
verschil niet echt... Soms heb ik wel zoiets van: nou moet ik het even
wegleggen. Puur gevoelsmatig. En dan leg ik het een paar dagen weg,
en dan: hé, ik moet het weer bij me steken. Gewoon puur gevoelsmatig. [...] Ik heb gehoord dat het je beter aardt en het schermt je af. Ja, het
zal allemaal wel.’ (Interview Boerman, 12 februari 2003, Oeken)
Ten derde wordt regelmatig gesproken over het vinden van magnetiet en
van magnesiumoxide in graancirkels, maar vindplaatsen in Nederland
worden eigenlijk niet gespecificeerd.12 Wel wordt benadrukt dat het steeds
om abnormale hoeveelheden gaat. Volgens Bert Janssen is er eens een
lichtbol tegen het huis van Robbert van den Broeke gevlogen, en die liet
veel magnesiumoxide achter. Magnetiet wordt regelmatig geassocieerd
met meteorietstof, die in geringe mate op aarde ook van nature wel voorkomt. Janet Ossebaard veronderstelt dat het magnetiet uit de atmosfeer
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wordt aangetrokken door het magnetische veld van de graancirkel. Haselhoff vraagt zich af of er een connectie is met de door hem veronderstelde
buitenaardse origine van lichtbollen.
Al deze exempla vormen afzonderlijk weliswaar geen bewijs dat graancirkels ‘echt’ zijn, maar als optelsom wijzen de anomalieverhalen voor
de croppies en cereologen telkens weer in de richting van het bovennatuurlijke of buitenaardse. In alle exempelen onderkennen we de aantrek kingskracht van het buitengewone, dat vervolgens benoemd wordt
met moderne wetenschappelijke termen. Enerzijds wordt er gezocht naar
wetenschappelijke onderbouwing (tests in laboratoria), anderzijds wordt
het mysterie instandgehouden (heilzame Bovis-waarden).
Wie eenmaal met dit soort verhalen in aanraking komt en er een beetje
ontvankelijk voor is, die raakt ermee besmet. Wie bereid is om (zoals in
graancirkelkringen zo vaak gezegd wordt) alles met een ‘open mind’ te
benaderen, zal – bij wijze van spreken – moeite moeten doen om de aantrekkingskracht van de exempelen te weerstaan.
Nu we zijn aanbeland bij de onweerstaanbaarheid en besmettelijkheid van
bepaalde soorten verhalen, moet ook de theorie van de memetics kort ter
sprake komen, die in het onderzoek naar volksverhalen vooral is toegepast
op moderne sagen (ook bekend onder de namen contemporaine sagen,
urban legends
legends, foaf-tales, stadssagen en broodje-aapverhalen).13 In navolging
van The Selfish Gene (1976) van de bioloog Richard Dawkins is men de moderne sage wel gaan beschouwen als een zelfzuchtig brein-virus, dat een
ingebouwde wil heeft om te overleven, om te parasiteren op het menselijke
brein en om aan zoveel mogelijk mensen te worden doorgegeven. Een
meer neutrale benaming voor het brein-virus is het begrip meme. De meme
(oftewel het brein-virus) is een culturele informatie-eenheid, en bestrijkt
in feite alle aspecten van cultuur: van basale etiquette tot volwaardige
religie, en niet alleen vertelcultuur. Zoals het gen een elementaire bouwsteen is voor leven, zo is de meme een elementaire bouwsteen voor cultuur
(Brodie 1996, p. 15). Toegepast op het verhaal kan men stellen dat de meme
doorgegeven wil worden. Dit doorgeven geschiedt via vertellen en com-

proef 4

120

18-09-2006, 11:01

121

municatie. Soms lijkt dat geheel buiten de wil van de mensen om te gaan,
want als iemand een sterk en interessant verhaal heeft gehoord, overvalt
hem – als het ware – de onbedwingbare behoefte om het door te geven:
‘Dat is een goed verhaal, dat moet ik aan mijn collega’s vertellen.’ Indien
het verhaal inderdaad besmettelijk genoeg blijkt, blijft het zich in breinen
vastzetten en dupliceren via communicatie. Als mensen zich verplaatsen
of verhalen anderszins over afstanden doorvertellen, kunnen er elders
nieuwe infectiehaarden ontstaan. Sommige paniek-sagen kunnen bijvoorbeeld zelfs tot een epidemie leiden, zoals in 2003 in Nederland gebeurde
bij het broodje-aapverhaal over de smileybende (een uit de lucht gegrepen
verhaal over Marokkaanse jeugdbendes, die de mondhoeken van meisjes
opensneden als ze groepsseks weigerden). Inmiddels had het verhaal al
een hele reis achter de rug van Engeland en Frankrijk naar Wallonië en
via tweetalig Brussel naar Vlaanderen. Het verhaal als brein-virus kan in
het uiterste geval zelfs tot mentale ziekte en massahysterie leiden, zoals bij
de destijds aanzwellende geruchten over kinderlokkende clowns in Oude
Pekela en verborgen sekskelders in een basisschool in Emmer-Compascuum (Meder 2004b, p. 109-110 en 97, Beetstra 2004). Voor brein-virussen
geldt ook een survival of the fittest. Soms lijkt het verhaal niet krachtig
genoeg meer en lijkt het uit te sterven, maar in een aantal gevallen treedt
er gewoon een incubatietijd in, en duikt het verhaal weer op een ander
tijdstip (en een andere plaats) op als de tijd er rijp voor is.
Als het verhaal daadwerkelijk aan kracht inboet, kan het ook altijd
nog muteren als een virus: in dat geval herwint de sage zijn kracht door
zich aan een nieuwe realiteit aan te passen of een extremer standpunt in
te nemen. Het is van belang om vast te stellen dat, hoe beter de latente
boodschap van de meme aansluit bij het wereldbeeld van het publiek,
hoe gemakkelijker het verhaal zich in het brein vastzet. De meme heeft
invloed op het wereldbeeld van mensen, en in de meme zit de code voor
het gedrag van mensen (Brodie 1996, p. 26): immers, mensen passen hun
gedrag en wereldbeeld aan op basis van de narratieve informatie die ze
ontvangen. Voor wie eenmaal besmet is geraakt met het verhaalvirus zijn
er drie vormen van tegengif of medicijn denkbaar: debunking (het actief
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proberen te ontzenuwen van een bepaald verhaal), anti-sagen en humor
(waarmee de originele sage op de hak wordt genomen).14
De memen-theorie heeft ook zijn zwakke kanten. In feite hebben we te
maken met een metafoor, geen (fysieke) realiteit: er is niet echt een cultureel organisme met een eigen wil om te overleven. Echte virussen zijn
levende cellen, maar memen of brein-virussen zijn slechts onstoffelijke
menselijke ideeën en concepten. Een meme valt onder een microscoop
niet waar te nemen zoals een virus. Voorts lijkt de memen-theorie alle
verantwoordelijkheid buiten de mens te plaatsen; het lijkt alsof de mens
hulpeloos besmet wordt, terwijl de mens juist een actieve rol speelt in de
communicatie en zich ook kan verweren tegen besmetting. Bovendien
moet erkend worden dat de mens zelf de creator is van iedere meme die
er bestaat. Tot slot zit er ook nog een kwalijke kant aan deze metafoor, namelijk de suggestie dat culturele informatie-eenheden een ziekte vormen,
en dat bijvoorbeeld een verhaal of een religie een ernstige kwaal zou zijn.
Dat is weliswaar niet de bedoeling van de theorie, maar niettemin een
vervelend neveneffect.
Ook de verhalen over graancirkels zijn memen of brein-virussen: culturele
informatie-eenheden die doorgegeven willen worden. Wie het verhaal
over de Julia Set een sterk exempel vindt, zal de neiging hebben om het
door te vertellen – maar niet aan iedereen! Hier stuiten we op een cruciaal verschil met moderne sagen, die – indien geloofd – in principe aan
iedereen doorverteld kunnen of zelfs moeten worden. Op het geloof in
graancirkels rust in bepaalde kringen een taboe, en een verteller wacht
zich er wel voor om het verhaal door te vertellen, als hij vervolgens het
risico loopt om voor gek versleten te worden. Verhalen over graancirkels
worden vooral aan geestverwanten en mensen met een ‘open mind’ doorverteld, of desnoods als men zich moet verdedigen tegen sceptici.
De verhalen over graancirkels muteren ook. Een mutatie is dat graancirkels veranderd zijn van landingsplaatsen van ufo’s naar buitenaardse
boodschappen, in reactie op de veranderde vormen van de graancirkels.
Mutatie van de verhalen ziet men ook optreden als er kritiek van buiten
komt: de verhalen over verlengde en ontplofte groeiknopen worden aan-
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gepast als er meer informatie komt over fototropisme en gravitropisme.
Voor de croppies en de cereologen die zich de graancirkelverhalen hebben toege-eigend geldt over het algemeen dat de verhalen ook bepalend
zijn geworden voor de manier waarop zulke mensen in de wereld staan
en hoe ze de werkelijkheid beleven. Ook hun gedrag wordt tot op zekere
hoogte bepaald door hun verhaalkennis, al is het maar omdat ze in de
zomer graancirkels gaan bezoeken. Maar rond de graancirkelverhalen
vormen zich in mindere of meerdere mate ook concepties over het leven,
de kosmos, het bovennatuurlijke en het buitenaardse. Er kun nen zich ook
complottheorieën ontwikkelen, waarin wetenschappers, sceptici en de
overheid als onbetrouwbare en malicieuze tegenstrevers van de ‘waarheid’ ervaren worden.
Het meest interessante aan de graancirkelverhalen lijkt me dat ze vooralsnog een uiterst selectieve graad van besmettelijkheid hebben. Ze zijn
buitengewoon besmettelijk voor de minderheidsgroep der ontvankelijken.
Maar onder grote groepen van de Nederlandse bevolking blijkt – anders
dan bij krachtige panieksagen als de ontvoering van kinderen uit de
Efteling of de ballenbak van

IKEA

(Burger 2004b, p. 71) – een hoge mate

van immuniteit te bestaan voor dit soort verhalen. Volgens de cereologen
komt dat vooral door de relatieve onbekendheid van de meeste mensen
met de verhalen en de feiten, maar ik denk dat het ook komt omdat de
verhalen voor veel mensen te buitenissig zijn en niet aansluiten bij hun
levensvisie, en ook niet expliciet inspelen op latent bestaande angsten
(zoals kinderontvoering). Voorts rust er nog altijd een flink maatschappelijk taboe op het geloof – in lekentermen – in kleine groene mannetjes,
waarmee graancirkels nog altijd geassocieerd worden. Veel mensen willen
het risico niet lopen voor gek versleten te worden. Geloven in God of Allah
kan men, met alle evengoed bizarre verhalen van dien, in alle veiligheid
doen, maar met geloof in graancirkels riskeert men de spot en uitsluiting
van de medemens. In zekere zin regeert hier de macht van het getal: de
meerderheid heeft gelijk. Tot slot zullen veel mensen zich aansluiten bij
het geruststellend nuchtere oordeel van de reguliere wetenschap, namelijk
dat alle graancirkels door mensen worden gemaakt.
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Humoristische graancirkel-cartoon van
Nozzman (2 februari 2004).

De verhalen over graancirkels reizen derhalve bij uitstek langs specifieke kanalen; de wereld van de
graancirkels, grenswetenschap en
new age kunnen volgens de theorie
van Linda Dégh als specifieke conduits of kanalensystemen worden
beschouwd. Verhalen circuleren niet onder willekeurige personen, maar
verspreiden zich via bepaalde overleveringsbanen door de samenleving:
‘Diese Bahnen – conduits genannt – werden durch eine Folge von Kommunikationen zwischen Individuen ähnlicher Persönlichkeitsstruktur
gebildet, die sich ähnlichen Aussagen gegenüber ähnlich verhalten und
sich so als Sender und Empfänger in diesem bestimmten Kommunikationssystem qualifizieren’ (Dégh 1981, kol. 124).
Zo goed als er bij het gemiddelde publiek een grote immuniteit blijkt te
bestaan voor graancirkelverhalen, zo goed blijkt er omgekeerd een meer
dan gemiddelde immuniteit bij croppies en cereologen te bestaan voor
debunking.15 Het ontzenuwen van de verhalen resulteert er maar zelden
in dat iemand zich bekeert tot het sceptische kamp. De Duitse cereoloog
Harald Hoos en de Britse cereoloog Rob Irving die sceptici en hoaxers zijn
geworden, vormen de luttele voorbeelden die ik ken. Debunkers lijken
hoogstens vat te kunnen krijgen op het segment van de twijfelaars (en
de eigen parochie natuurlijk). Ook door humor en spot laten de croppies
en cereologen zich zelden of nooit van de wijs brengen, niet in de laatste
plaats omdat ze over het algemeen zelf ook over een gezonde dosis humor
en relativeringsvermogen beschikken – misschien wel meer dan de vaak
zeer rechtlijnige sceptici.
Men moet, samenvattend, ontvankelijk zijn om door het virus van de verhalen over graancirkels besmet te raken, maar wie eenmaal besmet is, zal
zich niet gemakkelijk meer van zijn overtuigingen laten afbrengen.
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Van orale vertelcultuur tot Signs
Zodra iemand ontvankelijk is voor het graancirkelverhaalvirus, zich
openstelt voor het gedachtegoed van new age en het circuit van de
grenswetenschappen binnentreedt, komen de verhalen van alle kanten
op hem of haar af: zowel uit de mondelinge overlevering als uit schriftelijke bronnen en moderne elektronische media. Vandaar dat ik in dit
verband zou willen spreken van polyreceptie van verhalen. Overigens zal
ik in de komende hoofdstukken soms ook uitstapjes maken naar andere
verhalen dan alleen over graancirkels, die in de grenswetenschappelijke
kringen de ronde doen: de verhalen over graancirkels staan immers niet
op zichzelf, maar maken deel uit van een breder repertoire aan vertellingen. Juist door af en toe naar dat bredere repertoire te kijken, wordt
de onderlinge samenhang helderder.
Men verneemt niet alleen van alle kanten verhalen, er is ook sprake van
een regelmatige herhaling van verhalen (Hoos 2004, p. 103). Bepaalde
verhalen hoort en leest men telkens weer, zoals over de maaiduivel, het
dode vliegen-mysterie, de waarneming van lichtbollen, het vinden van
wit poeder en ontplofte groeiknopen.
De cereologe Nancy Polet vertelde tijdens het diner na afloop van een
DCCCS -vergadering

dat ze onderzoek had gedaan in een graancirkel. Er

waren veel mensen langs geweest. Het begon te schemeren en ze was
behoorlijk moe. Het was een eenvoudige formatie van een ring, met een
uitloper de sloot in.
Opeens zag ik aan het eind van de graancirkel een grote paarse bol.
Ik weet niet eens of hij doorzichtig was, maar het was een paarse bol.
Ik dacht toen eerst alleen maar: zo, je kan wel merken dat ik moe ben,
want nu begin ik dingen te zien. Maar toen zei mijn schoonzusje ineens: hé, ik zie een paarse lichtbol. Toen dacht ik: o, ik ben dus niet de
enige die het ziet. Even daarna verdween de bol. Toen daarna dacht
ik van die blauwe flitsjes te zien in mijn ooghoeken, maar als ik dan
keek, waren ze weg. Maar toen zei mijn schoonzusje weer: ik zie van
die blauwe flitsen in mijn ooghoeken. Dus zij zag het ook weer, dus
dat was voor mij een bewijs dat het geen inbeelding of vermoeidheid
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was. Normaal gesproken zie ik die dingen nooit. Veel mensen hebben wel eens zoiets gezien. Maar het is vaak eenmalig. Het is iets wat
mensen dan steeds weer najagen als ze naar een graancirkel gaan: zo
van, misschien zie ik het weer. Maar het kan best zijn dat je het maar
één keer in je leven ziet. Dit was bij mij de enige keer.1
Het bleek een verhaal over lichtbollen, waarvan cereologen er talloze
kennen. De mondelinge overlevering vindt plaats op vergaderingen en
symposia, lezingen en workshops, alsmede ’s zomers in het veld. In ZuidEngeland verzamelt zich in de zomer een bont internationaal gezelschap
van croppies en cereologen, waarvan de leden intensief contact met elkaar hebben in graancirkels en pubs en tijdens night watches. Dit zijn de
sociale gebeurtenissen bij uitstek (Hoos 2004, p. 119).
Naast de orale uitwisseling van verhalen is er ook de schriftelijke en
audiovisuele overdracht van vertellingen via boeken, tijdschriften,
websites, nieuwsgroepen, discussiefora, video’s, dvd’s en radio- en
televisieprogramma’s. In de landelijke kranten lijkt de belangstelling
voor graancirkels tanende, maar in de lokale kranten wordt er nog wel
aandacht aan besteed. 2 De televisie speelt een tamelijk bescheiden rol,
omdat de programma’s van de meeste zenders zich veelal richten op een
mainstream publiek, terwijl de boodschap die de grenswetenschap wil uitdragen nog verre van doorsnee is. Het zijn vooral zenders als Discovery
Channel en National Geographic Channel die af en toe documentaires
willen uitzenden over ufo’s en graancirkels – en dan meestal nog in een
vorm gegoten waarin zowel sceptici als grenswetenschappers aan het
woord komen, wat door beide partijen niet altijd gewaardeerd wordt (zie
25. Bronnen achterin dit boek). De documentaire Mystery of the Crop Circles uit 1991 van Peter Schnall en John Bredar is meermaals uitgezonden
door National Geographic Channel. In de documentaire komen cereologen als Terence Meaden, Pat Delgado, Colin Andrews, Michael Green en
George Wingfield aan het woord, maar ook de hoaxers Doug Bower en
Dave Chorley, alsmede een team van de Wessex Sceptics. Meaden mag er
vertellen dat Stonehenge waarschijnlijk op een graancirkel is gebouwd,
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maar de Wessex Sceptics mogen laten zien dat het tamelijk eenvoudig is
om een mooie graancirkel te maken. In 2005 zond National Geographic
Channel een documentaire over graancirkels uit onder de titel Is it real?
Crop Circles (Dilworth & Kemp 2005), die vooral inzette op de mensenwerk-hypothese, en waarin debunker James Randi en de Britse hoaxers
van Team Satan veel aandacht kregen.
Bert Janssen en Janet Ossebaard hebben hun documentaire Contact overigens niet aan Discovery Channel kunnen slijten. Toen ik tijdens een
avondsessie op het congres van de ISCLR in Sheffield (juli 2002) deze documentaire vertoonde, begreep de Amerikaanse folklorist Bill Ellis meteen
hoe dat kwam. Hij heeft een tijdlang in de redactie gezeten van Discovery,
en hij verklaarde dat dit soort producties nooit werd uitgezonden, omdat
ze te eenzijdig het standpunt van de grensweten schappers vertolken.
Opmerkelijk mag dan ook de uitzending heten, die new-agebekeerling Bram Vermeulen (1946-2004) op 5 januari 2004 op prime time bij de
RVU

verzorgde onder de titel In den beginne... (Nederland 3). Niet dat dit

programma over graancirkels ging, maar het behandelde het scheppingsverhaal volgens Zecharia Sitchin, waar in kringen van de Frontier
Science beweging en ook binnen de

DCCCS

beslist belangstelling voor

is. In het programma vertelde hij het verhaal van de planeet Nibiru (de
zogenaamde Tiende Planeet van ons zonnestelsel), die een omloopbaan
van 3600 jaar om onze zon heeft. Een aantal bewoners van deze planeet,
de Anunnaki, zouden 450.000 jaar geleden naar de aarde zijn gekomen
om goud te delven ten behoeve van het herstel van hun eigen dampkring.
Deze buitenaardsen werden door de latere mensen beschouwd als goden,
en in Genesis worden zij Elohim of Nefilim genoemd en ook als reuzen
afgeschilderd. Toen het delven van het goud een te moeizame arbeid
bleek voor de Anunnaki zelf, werd er besloten om een werkras te creëren. De wetenschapper Enki schiep hierop de homo sapiens door het DNA
van de homo erectus te combineren met dat van de Anunnaki. Aldus de
theorie van Sitchin, die zich goeddeels baseert op de mythologie die de
Sumeriërs nagelaten hebben op hun kleitabletten (al maakt Sitchin van
de daar gepresenteerde goden buitenaardse wezens en krijgen wonderen
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steeds een technologische verklaring).3 Wat Vermeulen niet vertelde is
dat er in de kringen van de grenswetenschappers ook vaak een eindtijdverwachting wordt gekoppeld aan het verhaal van Sitchin: in 2012 wordt
de volgende passage van de planeet Nibiru verwacht. Overigens had
Bram Vermeulen ook belangstelling voor graancirkels en was hij in de
zomer in Zuid-Engeland te vinden.4 In 2001 en 2002 was hij spreker op
het Frontier Symposium, en in 2004 kreeg hij postuum de Frontier Award
uitgereikt, die zijn weduwe Shireen Strooker in ontvangst nam.
Belangstelling voor graancirkels op televisie was er onder meer in de
Netwerk-uitzending van 1 juni 2002 met een interview met Bert Janssen en
Netwerk
Robert Boerman in de graancirkel van Groesbeek, en met de Britse hoaxer
John Lundberg. En het KRO -programma Wonderen bestaan besteedde op 24
augustus 2003 een uitzending aan Robbert van den Broeke, die lichtbollen graancirkels heeft zien maken en die filmopnames van lichtbollen
heeft gemaakt. Op 3 september 2004 besteedde

RTL

Boulevard aandacht

aan de foto’s die Robbert van den Broeke van aliens had gemaakt. Vervolgens was Robbert regelmatig als medium te gast bij Irene Moors en
Carlo Boszhard in het RTL 4-programma Life and Cooking en speelde hij een
hoofdrol in de vierdelige programmareeks Er is zoveel meer... van Irene
Moors (zie verder de hoofdstukken 15 en 17 en 25. Bronnen).
Ook op de radio wordt af en toe aandacht besteed aan graancirkels en
grenswetenschappen. Zo zijn Robert Boerman en Evert Jan Poorterman
in maart 2003 uitgebreid aan het woord geweest in uitzendingen van het
NCRV-programma

Plein publiek, rubriek ‘Vreemde verhalen’. Het VPRO -pro-

gramma Madiwodo besteedde, in het kader van complotten, op 3 oktober
2003 aandacht aan Herman Hegge en zijn verhaal van de gehoaxte maanlandingen, en aan Theo Paijmans die sprak over vrije energie. Robbert
van den Broeke kwam op 7 mei 2004 aan het woord over zijn foto’s van
aliens in een uitzending van Omroep Brabant, bij welke omroep hij wel
vaker te gast is om te spreken over graancirkels. Radio Rijnmond zond 30
juli 2004 een item uit over de Feyenoord-graancirkel bij Oude Tonge. Zelf
heb ik op de radio tweemaal een interview gegeven over graancirkels bij
de KRO en de NCRV (zie 24. Bronnen achterin dit boek).
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Maar deze media-aandacht is welbeschouwd niets vergeleken met de
schier ontelbare hoeveel heid pagina’s op internet over graancirkels en
grenswetenschap (zie voor een selectie wederom 25. Bronnen achterin dit
boek). Het vrije medium van internet is een paradijs voor schrijvers over
graancirkels, ufo’s en dergelijke: hier kan men alles publiceren wat men
wil, ook de zaken die men eventueel niet als boek of artikel gepubliceerd
krijgt. Het is ondoenlijk om alle denkbare websites te behandelen in het
bestek van dit hoofdstuk, zelfs als ik me tot Nederlandse websites zou
beperken. De Nederlandse sites op het gebied van graancirkels die ik zelf
het meest heb bezocht, zijn: het Dutch Crop Circle Archive van Robert
Boerman, de Dutch Cropcircle Website van Ed Vos en de homepage van
de DCCCS. De twee eerstgenoemde sites hebben een database met Nederlandse graancirkels (waarbij die van Boerman overigens completer is), en
ze signaleren meestal als eerste nieuw verschenen formaties in de zomer.
Op de homepage van de DCCCS staan regelmatig discussies te lezen tussen
cereologen en sceptici, en Eltjo Haselhoff is er een cursus begonnen onder
de titel ‘Debunk The Debun kers’, met de bedoeling kritiek van sceptici te
pareren. In de cursus behandelt hij onder meer de vraag hoe belangrijk
een dubbelblinde test eigenlijk is, legt hij uit waarom gravitropisme niet
elke vorm van groeiknoopverlenging kan verklaren, wanneer random
sampling nodig is en wanneer niet, en hoe men knoopverlenging moet
meten en statistisch verwerken.
Het belangrijkste tegenwicht tegen de websites (en praktijken) van cereologen is de Nederlandse site van de Stichting Skepsis en het tijdschrift
Skepter; op de homepage zijn sceptische artikelen over graancirkels (samen met aardstralen en chemtrails 5) te vinden onder het kopje ‘milieu’.
Hoezeer de sceptici de grenswetenschappers in de gaten houden en
omgekeerd blijkt wel uit het feit dat er ook een site voor Skepsis-watchers in het leven is geroepen, die het overigens vooral gemunt hebben
op ufo-scepticus Marcel Hulspas. Naast websites zijn er discussiefora
als UfoPlaza, e-mail discussiegroepen als UFOnet (internationaal), DossierX en

DCCCS

(Nederlands), en elektronische nieuwsbrieven zoals van

de Stichting ?Tekens en de Nieuwsbrief Leylijnen (zie 25. Bronnen).
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Sinds februari 2005 is er een online radioprogramma op internet, Dossier
Q van Jeroen Kumeling. De (enigszins amateuristische) uitzendingen zijn
op donderdagavond live te horen op Ridderradio van verhalenverteller
en new-agegoeroe Willem de Ridder tussen 22.00 en 23.00 uur. Daarna
zijn ze via het archief van Dossier Q nog te beluisteren. Tot de eerste
studiogasten behoorden Bert Janssen, Anton Teuben (van Niburu), Evert
Jan Poorterman en Ed Vos.
Leden van de DossierX discussiegroep komen op vrijdagavond via de
conferencing-software PalTalk virtueel bijeen vanaf 21.00 uur om via een
audioverbinding met elkaar te praten. Onder de nickname Skully Mulder
nam ik (tot 23.00 uur) deel aan een sessie op 10 september 2004. Moderator
Rinus Nienhuis vertelde me toen dat er per avond 6 tot 8 mensen aan het
gesprek deelnamen. Die avond werden er spontaan verschillende onderwerpen aangeroerd zoals de dood van Bram Vermeulen, de mogelijkheid
van meervoudige realiteiten zoals in de film The Matrix en in Plato’s grot,
spokerij in kasteel Doorwerth, zen, sjamanisme en spiritualiteit. Verder
werd er gefilosofeerd over het feit dat het de wetenschap aan een taal ontbreekt om het esoterische adequaat te kunnen beschrijven en bestuderen,
maar er werd ook lang doorgeleuterd over drugsgebruik, lsd, paddo’s,
psychoses en schizofrenie (en de ervaringen die mensen daarmee hadden). Zelf bracht ik het gesprek op de zojuist door Netwerk uitgezonden
eerste aflevering over de ‘broncode’ van uitvinder Jan Sloot (zie Netwerk
2004 en Smit 2004). Zeker in de versie van Netwerk was het een complotverhaal waar de deelnemers van DossierX erg in ge ïnteresseerd waren.
Het verhaal komt er – kort gezegd – op neer dat televisiereparateur Jan
Sloot een methode had ontwikkeld om, met een kastje geheugenchips
en algoritmes (‘de broncode’), zestien speelfilms of meer op een chipkaartje van 64 Kb te zetten. Er werd een bedrijf om hem gevormd door
investeerders, en Roel Pieper raakte – ondanks negatieve adviezen van
de Philips ingenieurs – overtuigd van de vinding. Pieper verliet Philips
om The Fifth Force te gaan leiden. Ook in het buitenland raakte men
ge ïnteresseerd. De angstige Jan Sloot wilde echter niet veel prijsgeven
over de broncode. Twee dagen voordat hij de broncode zou deponeren
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bij de notaris en miljoenen guldens zou incasseren, overleed hij aan een
hartaanval. De broncode en het kastje bleken niet meer te vinden in
zijn werkkamer. Een demokastje bleek van inferieure kwaliteit te zijn
en een harde schijf te bevatten. Er werd moeite gedaan om de broncode
terug te vinden, maar zonder resultaat. Kwade tongen beweren dat Sloot
vermoord is omdat zijn uitvinding te bedreigend zou zijn voor multinationals in de

IT-industrie.

Sceptici beweren daarentegen, dat Sloot een

slimme knutselaar en oplichter was, en dat deze hartpatiënt uiteindelijk
kapot is gegaan aan de spanning, omdat hij die onbestaanbare broncode
helemaal niet kon leveren.6
Niet alleen komen de verhalen van alle kanten. We kunnen ook vaststellen dat zelfs de meest verstokte cereoloog – zoals gezegd – niet bij
graancirkelverhalen alléén leeft. De cereologie heeft als vanzelf raakvlakken met andere grenswetenschappelijke onderwerpen zoals ufo’s,
buitenaardse ‘goden’ en complotten. Ook een relatief nuchtere cereoloog
als Eltjo Haselhoff legt belangstelling aan de dag voor homeopathie,
ufologie en vrije energie. En de belangstelling van andere croppies en
cereologen gaat nog verder. Die is wel gefixeerd op een bepaald segment
van de new-agemarkt, die bijvoorbeeld door een tijdschrift als het esoterische en zweverige Prana niet of nauwelijks wordt bediend. De belangstelling ligt duidelijk in de hoek van de grenswetenschap, waar moderne
en buitenaardse technologie aan de orde komen, doofpotaffaires een rol
spelen, en intrigerende raadsels en spannende mysteries om ontrafeling
schreeuwen. Men zou haast zeggen: het typisch mannelijke segment van
de new-agemarkt, met een hoog Kuifje-gehalte. Het tijdschrift dat deze
markt bij uitstek bespeelt is het tweemaandelijkse Frontier Magazine
Magazine, dat
aanvankelijk Frontier 2000 heette, maar van naam veranderde toen de
millenniumwisseling in zicht kwam. [zie afb, 33, p. 80]
Frontier 2000 oogde qua opmaak en inhoud als een clubblad, maar het
tijdschrift is als Frontier Magazine langzaam maar zeker geprofessionaliseerd. Het blad bevat vrijwel uitsluitend ‘getuigende’ artikelen, en
sommige stukken worden nog altijd ontsierd door storende spelfouten
en een slechte schrijfstijl. In het verleden werden er stukken vertaald
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uit buiten landse boeken of tijdschriften zoals Nexus Magazine
Magazine, Ascension
Magazine en UFO Magazine
Magazine, en soms werden er ook bijdragen overgenomen
uit Nederlandstalige periodieken als De Spirituele Krant en Bruisvat. Bij het
merendeel van de vertaalde artikelen werd overigens geen bron vermeld.
In de loop van de tijd heeft het tijdschrift steeds meer Nederlandstalige
auteurs gekregen. Veel van de DCCCS -leden hebben al in Frontier Magazine
gepubliceerd: Herman Hegge als hoofdredacteur, maar ook Bert Janssen,
Janet Ossebaard, Robert Boerman, Eltjo Haselhoff, Evert Jan Poorterman,
Amiel Kamphuis en Roeland Beljon. Een veelschrijver voor het tijdschrift
is de Vlaamse hoofdredacteur Filip Coppens. Het tijdschrift weet soms
beroemde Nederlandse en buitenlandse schrijvers te strikken, zoals Willem Oltmans (1925-2004), André Douzet, Linda Moulton Howe en Zecharia Sitchin. Tussen Frontier Magazine en de Frontier Symposia bestaat een
duidelijke wisselwerking: succesvolle sprekers op de symposia krijgen
ruimte in het tijdschrift, en omgekeerd worden succesvolle schrijvers
in het tijdschrift uitgenodigd om op de symposia te spreken. Het gaat
dan om personen als Peter Toonen (specialisatie: Maya’s en 2012), Wim
Zitman (Egypte, piramides, Nostradamus), Arjen Nijeboer (geheime
genoot schappen), Klaas van Urk (Heilige Graal en Ark des Verbonds),
Hans Pluut (geheime genootschappen en hun symbolen) en Albert Toby
(subliminale televisieboodschappen). Op de symposia is tot op heden
altijd ook een of meer lezingen aan het fenomeen graancirkel gewijd,
en het speelt in de grenswetenschappelijke wereld dus bepaald geen
perifere rol.
In Frontier Magazine zijn vanzelfsprekend veel artikelen verschenen over
graancirkels in Nederland en Engeland, en daarnaast ook over ufo sightings en alien abductions, het geheim van Area 51 en tekens van (voormalig) leven op Mars. Ook aan de zogenaamde moonhoax (het idee dat
de Apollo-beelden studio-opnames waren7 ) is meer dan eens aandacht
besteed – en dit feit moet vooral in de sfeer van opzettelijke desinformatie
en doofpotaffaires bezien worden, waaruit maar weer eens blijkt dat de
(Amerikaanse) overheid niet te vertrouwen is. In de sfeer van samenzwering zitten eveneens de geheime genootschappen als de Bilderbergers

proef 4

132

18-09-2006, 11:01

133

en de Skull & Bones Society, het complot achter de moord op Pim Fortuyn en de aanslagen van 11 september 2001 (die voorspeld waren door
Nostradamus). Meer dan eens is gepubliceerd over het aflopen van de
Maya-kalender in 2012, alsmede de apocalyptische poleshift (de omkering
van de Noord- en de Zuidpool). Andere geliefde onderwerpen zijn: het
Oera Linda Boek als Nederlandse getuigenis van Atlantis, de elektrische
experimenten van de excentrieke uitvinder Nikola Tesla, het monster van
Loch Ness, de geheime kamers in de piramides, de zoektochten naar de
Heilige Graal en de Ark des Verbonds, de claims van menselijke klonen
door de Raëliaanse Beweging, en de lijkwade van Turijn.
Ik wil hier één verhaal uit een bijdrage van Janet Ossebaard naar voren
halen, waarin ze vertelt dat er in de buurt van Silbury Hill regelmatig
ufo’s, lichtbollen, wezens en lichtwezens worden waargenomen (hierover
ook Janssen & Ossebaard 2001 en Janssen 2005).

[zie afb. 34, p. 145] Sommige

wezens lijken zo uit de boeken van Tolkien weggelopen te zijn, en Janet
vraagt zich af of Tolkien ze niet ook waargenomen heeft op de momenten
dat hij inspiratie kwam opdoen in Wiltshire. Een van de verhalen die Janet
vertelt, heeft ze gehoord van mede-DCCCS -lid Annemieke Witteveen:
Half augustus 2004 zaten collega graancirkelonderzoekers Annemieke en Willem Witteveen en Bert Janssen bovenop Woodborough Hill
om een nightwatch te doen. Het was een prachtige, warme, heldere
avond. Maar plotseling kwam er een mist opzetten vanaf het East
Field, de sterren verdwenen en het werd snel kouder. Annemieke
merkte op dat zowel Bert als Willem in slaap vielen. Ze kreeg het
ineens heel koud. Voor haar verscheen een groep kleine donkere wezens, niet meer dan een meter lang, gekleed in zwarte capes. Ze waren boosachtig [sic] en gedrongen, en observeerden de drie Nederlanders op niet meer dan 7 meter afstand. Annemieke werd zeer angstig
en stootte de beide mannen wakker. Ze gaf aan weg te willen, bang
te zijn, ze wees op de wezens, maar geen van beiden zagen ze. Ook
Annemieke zag niets meer, en begon aan zichzelf te twijfelen. Was ze
misschien op de rand van slapen en waken geweest en was het slechts
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een hersenspinsel geweest? Bert en Willem vielen weer in slaap en
direct verschenen de wezens weer, een stuk of tien à twaalf. In haar
angst zag Annemieke iets aan haar rechterzijde verschijnen. Ze keek
opzij en zag zes lichtwezens opdoemen. Ze waren heel groot, wel drie
meter lang, en heel menselijk in hun uiterlijk, alleen hadden ze geen
haar en ze straalden een prachtig wit licht uit. Ze verschenen in een
soort formatie: 3 achteraan, 2 daarvoor en 1 daarvoor, opgesteld als in
een driehoek. Ze schoven (‘als op een lopende band’) naar Annemieke
toe en straalden een enorme liefde en rust uit. Annemieke vertelde
dat ze het idee had dat de lichtwezens de zwarte wezens op afstand
hielden. Ze had sterk het gevoel dat ze beschermd werden door de
lichtwezens. (Ossebaard 2005b, p. 19).
Eenieder zal zo zijn interpretatie geven aan dit verhaal, en ook Janet beseft: ‘Voor veel mensen zal dit alles te ver gaan.’ Werd Annemiekes angst
tussen waken en slapen wellicht gevoed door Tolkieneske filmbeelden
van stereotiepe kwade en goede wezens? Hoe dan ook moet men aanvaarden dat Annemieke Witteveen de gebeurtenissen ervaren heeft zoals
zij ze verteld heeft, en dat deze getuigenis deel is gaan uitmaken van
haar persoonlijke verhaalrepertoire. Dergelijke verhalen worden in graancirkelkringen nu eenmaal door veel mensen verteld, en ze gaan er in dit
circuit ook in als het spreekwoordelijke godswoord in de ouderling.
Het woord gaat er ook in op de Frontier Symposia, en meer dan eens heb
ik een spreker tijdens een vlammend betoog relativerend horen zeggen:
‘Ik begin te klinken als een dominee.’ Hoe langer men in de kringen
rondloopt, hoe meer men dezelfde personen tegenkomt, en het wordt ook
allengs duidelijk wie binnen de groep de opinion leaders en de dominante
sprekers en vertellers zijn. Onder de cereologen zijn dat Haselhoff, Janssen, Ossebaard en Boerman, en zij waren dan ook sprekers op de Frontier
Symposia. Herman Hegge wist voor zijn symposia ook enkele sprekers
van nationale faam te strikken, namelijk Bram Vermeulen, Willem de
Ridder en Willem Oltmans. Maar soms was er ook een onbekende nieuwe
spreker, zoals Jan D. de Groot met zijn opzienbarende verhaal over de
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Nederlandse onkwetsbare profeet Mirin Dajo (zie De Groot 2003). Het
is het verhaal van Arnold (Nol) Henskes (1912-1948) die zich kort na de
Tweede Wereldoorlog op 33-jarige leeftijd als een fakir liet doorsteken
met degens, ook door vitale organen als hart, lever en longen. Hij nam de
naam Mirin Dajo aan, wat in het Esperanto ‘wonderbaar’ betekent. Zijn
vaste assistent werd Jan de Groot, en hij maakte vooral naam in Nederland en Zwitserland. In dit laatste land werd hij met ontbloot bovenlijf
doorstoken in het bijzijn van artsen, en werden er filmopnames gemaakt
en röntgenfoto’s genomen om te bewijzen dat het geen truc was, maar
dat de degen daadwerkelijk door zijn borstkas ging. Mirin Dajo bloedde
niet en ervoer geen pijn, maar op het lichaam bleef wel altijd een wondje
achter. Mirin Dajo verklaarde dat zijn lichaam dematerialiseerde op de
plek waar hij doorstoken werd. De fakir-act was geen doel maar middel:
Mirin Dajo wilde aandacht vragen voor zijn boodschap van vrede en
geloof. Naar eigen zeggen was hij paranormaal begaafd, helderziend,
was hij genezend magnetiseur, polyglot, kon zijn ziel uit zijn lichaam treden, had hij contacten met andere dimensies en geleidegidsen, geloofde
hij in re ïncarnatie en voelde hij zich een opvolger van de priesters van
Atlantis. Drie jaar heeft Arnold Henskes zijn fakir-act overleefd. In 1948
slikte hij een stalen naald in die operatief verwijderd moest worden. Hij
kwam goed uit de operatie, maar korte tijd later overleed hij aan een slagaderlijke perforatie. Mirin Dajo bleek toch kwetsbaar, maar Jan de Groot
concludeerde dat Arnold alles geleerd had op aarde wat er voor hem te
leren was, en dat hij – in de traditie van het boeddhisme – als volmaakte
geest kon terugkeren naar de oerbron. De presentatie van het verhaal,
inclusief de ijzingwekkende film van de doorboringen, had niets te maken met graancirkels of ufo’s, maar maakte op het Frontier Symposium
niettemin diepe indruk. 8 [zie afb. 35, p. 145]
In dat jaar stonden er bij de receptie van het Frontier Symposium twee
bakjes met rode en blauwe snoepjes, met een briefje erbij: ‘Neemt u een
rode of een blauwe pil?’ Dit was een duidelijke verwijzing naar de film
The Matrix (Wachowski 1999). Hoofdpersoon Neo krijgt in de film van
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Morpheus de keuze tussen de rode en de blauwe pil. Als hij de rode pil
neemt, zal hij ontwaken uit zijn virtuele droom; als hij de blauwe pil
neemt, kan hij zijn virtuele leven zonder herinnering aan de ontmoeting
met Morpheus voortzetten. De boodschap was derhalve: wil je de waarheid onder ogen zien of doordromen? Kies je voor de werkelijkheid zoals
hij volgens Frontier echt is, of voor de werkelijkheid die je door anderen
voorgespiegeld wordt (de zgn. consensus-werkelijkheid)? Een keuze voor
de rode pil betekende een keuze voor ‘ontwaken’, voor de alternatieve
en ‘ware’ werkelijkheid van de grenswetenschappen. Ik heb overigens
niet kunnen constateren of er meer blauwe of rode pillen zijn gegeten:
waarschijnlijk konden veel bezoekers zich niet herinneren welke kleur
pil in de film de juiste was.
Zoals gezegd: voor wie zich eenmaal in de graancirkelkringen bevindt,
komen de graancirkelverhalen én -producten van alle kanten op hem of
haar af. Onder de commerciële producten zijn de volgende videoproducties het vermelden waard: de reeds eerdergenoemde documentaire
over lichtbollen, Contact
Contact, van Bert Janssen en Janet Ossebaard, alsmede
de documentaire film Crop Circles: Quest for Truth van William Gazecki
(2002). Laatstgenoemde documentaire van niet minder dan 120 minuten is
ook weer een pure getuigenisfilm, waarin alle mysterieuze aspecten van
graancirkels breed uit worden gemeten. Cereologen van naam worden aan
het woord gelaten, zoals Michael Glickman, Colin Andrews, Busty Taylor,
Nancy Talbott, Lucy Pringle, Andreas Müller, Paul Vigay, Bert Janssen,
Janet Ossebaard, Steve Alexander, Karen Douglas en Andy Thomas.
Er zijn tal van commerciële producten te vinden. Zo is er een graancirkel-bordspel dat Crop Circles Mystery heet, en dat ik alleen van internet
ken.9 Verder zijn er computergames als Crop Designs en Crop Circles. Van
de laatste is het de bedoeling om een ufo te besturen, graancirkels te
maken, koeien te mutileren, en om uit schootsafstand van de boer met
zijn dubbelloops jachtgeweer te blijven. In graancirkelkringen zijn voorts
T-shirts, ansicht kaarten en kalenders te koop. Graancirkelfotografen- en
pilotenpaar Steve Alexander en Karen Douglas geven elk jaar een jaarboek over graancirkels uit (zie bijvoorbeeld Alexander & Douglas 2002).
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[zie afb. 36, p. 146] Annemieke Witteveen maakt en verkoopt antroposofische

poppen waar graancirkelgraan in zit.10 De Amsterdamse kunstenaar
Janosh maakt graancirkel-schilderijen met de bijbehorende, door hem
gechannelde boodschappen van de Arcturiaan Saïe. Hij verzorgt ook
multimediapresentaties met zijn kunst over de graancirkelcodes.11

[zie

afb. 37, p. 147]

Ongetwijfeld als grap bedoeld was het aanbod op internet van ‘graancirkelzaad’, voor fl. 15,95 per kilo.12 Wie als boer dit graancirkelzaad mengt
met 100 kilo zaad, zal zien dat er uiteindelijk spontaan een graancirkel
in het veld valt.
De eerste maanden gebeurt er overigens nog weinig. Het graan groeit
normaal, er is niets bijzonders aan te zien. Maar dan, plotseling, als
het koren bijna rijp is, dan blijkt dat er op een ochtend bij het inspecteren van het korenveld plotseling iets vreemds is gebeurd. Een deel
van de korenhalmen is spontaan gaan liggen, in een fraai patroon. Dit
alles vond gewoon plaats in het donker, terwijl u sliep.
Zodra u ziet dat dit is gebeurd, ga dan naar het dichtstbijzijnde
vliegveld, huur een vliegtuig en bekijk de resultaten vanuit de lucht.
Camera meenemen!
U kunt nu rondvluchten organiseren boven uw akkers, zeker als er
meerdere graancirkels op uw land te zien zijn. U kunt foto’s verkopen
aan persagentschappen, u komt in de krant, u kunt geld vragen aan
mensen die in de cirkels op uw akker religieuze vieringen willen houden of mystieke dan wel paranormale sessies willen uitvoeren.
Dankzij graancirkelzaad verdient u veel meer dan met het simpelweg
oogsten en verkopen van het graan!!
Aanbevolen door Rob en Nico van RTL4’s Eigen Huis en Tuin!!!
Eveneens op internet aangeboden werden Crop Circle Essences, een homeopathisch preparaat, geproduceerd door Insight Essences.13
In de zomer van 2004 stuurde scepticus Henry de Hoon uit Heerlen
me een e-mail met een verwijzing naar een website waarop andere
graancirkelkunst te koop werd aangeboden.14 Kunstenaar Chris Lewis
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uit Hereford had de vormen van bestaande graancirkels nagesneden in
houten panelen. Eén van de graancirkels op een eikenhouten paneel was
de formatie die op 6 augustus 1996 was verschenen in het Limburgse
Eygelshoven.15 Het kunstwerk werd te koop aangeboden voor 130 Britse
ponden of 206 US dollars (exclusief verzendkosten).
Wat weinig mensen weten is dat deze graancirkel ooit als hoax geclaimd
is, en gemaakt zou zijn door een neef van Henry de Hoon. Helaas wil deze
neef er niet meer over spreken en wenst hij tevens anoniem te blijven (zijn
naam is bij de auteur bekend). Volgens Henry de Hoon maakte de neef
de graancirkel destijds ‘voor de lol en uit baldadigheid’:
Hij maakte zelf het ontwerp en maakte met vrienden de graanfiguur
naast het toenmalige wapendepot van

AFCENT

in Eygelshoven. Frap-

pant dat hem dat ongezien lukte! Hij moest erg lachen toen mensen
de dagen erna meteen van een ‘NATO -complot’ spraken en een hele
symboliek in de figuur zagen; hij had gewoon maar wat meetkundige
figuren bedacht met passer en potlood. Helaas had hij geen tastbaar
bewijs meer van zijn avontuur.16 [zie afb. 38 en 39, p. 147]
De in 2001 overleden musicus Stephen J. Smith maakte een cd met Crop
Circle Music (Smith 1999). De muziek
is gebaseerd op de geometrie van verschillende graancirkels volgens de diatonische theorie van Gerald Hawkins
(meer hierover in hoofdstuk 20).
Crop Circle Music van Stephen J. Smith.

Naast documentaires hebben de audiovisuele media ook de nodige fictie te
bieden. Wie er eenmaal op gespitst is, komt zelfs in een detectiveserie op
televisie graancirkels tegen: in een aflevering van de Britse serie Midsomer
Murders (2003) getiteld ‘The Electric Vendetta’ legt een moordenaar een
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lijk in een graancirkel met kleine verwondingen in de hals om het op
een alien abduction te laten lijken. Meer exclusief gewijd aan ufo’s, aliens
en ontvoeringen is de tiendelige tv-serie Taken van Steven Spielberg uit
2002, die in de zomer van 2005 door RTL 5 ook op de Nederlandse televisie is uitgezonden. De serie gaat over vijftig jaar van ontmoetingen met
buitenaardse wezens door het verhaal te vertellen van drie families en
vier generaties. De aliens zijn niet al te vriendelijke shapeshiftende Greys,
of zoals een personage in de serie het zegt: ‘I assume you all, ladies and
gentlemen, have seen

ET ?...

They’re nowhere near that nice.’ Klassieke

motieven in de serie zijn de ‘missing time’ die de ontvoerden ervaren, en
de implantaten die bij hen gevonden worden. De aliens blijken er uiteindelijk een geheim teeltprogramma op na te houden. De serie begint met
de foo fighters (begeleidende blauwe lichtbollen die rond bommenwerpers
werden waargenomen) in de Tweede Wereldoorlog en met de ufo-crash
in Roswell van 1947 en eindigt in het heden. De connectie tussen ufo’s en
graancirkels is in deze Amerikaanse serie niet overweldigend. In aflevering 4 (‘Acid test’) wordt een verband gelegd tussen buitenaardse wezens
en een tweetal graancirkels, maar deze blijken achteraf hoaxes te zijn. De
’s nachts oplichtende graancirkel in aflevering 5 (‘Maintenance’) is echter
wel degelijk een ufo-landingsplaats, en in aflevering 2 (‘Jacob and Jesse’)
was er in het gras een afdruk achtergebleven waar een ufo was geland,
en waar niets meer wilde groeien.
Overigens wordt ‘missing time’ – het idee een stuk in de tijd kwijt te
zijn door de ontvoering – in werkelijk heid meestal pas ‘ontdekt’ onder
hypnose. In Nederland is regressietherapeute Hilda Musch een tijdlang
actief geweest op dit terrein. Het bestaan van echte implantaten is volgens
sceptici nog altijd niet bewezen. Naast gevallen van false memory syndrome
onder invloed van hypnose zijn volgens sceptici als reëel ervaren abductie-gevallen vaak een kwestie van slaapverlamming: bij deze slaapstoornis
ontwaakt men onbedoeld tijdens de droomtoestand van de REM-slaap, kan
men zich niet bewegen en ervaart men levensechte en traumatiserende
visioenen met duivels (incubi en succubi
succubi), nachtmerries (wezens die op de
borst komen zitten, ook wel Old Hag of Drückgeist genoemd) of aliens –
afhan kelijk van welk angstbeeld in een cultuur het meest dominant is.17
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Een commerciële blockbuster die het graancirkelfenomeen pas echt onder
de aandacht van het grote publiek bracht was Signs (2002) [zie afb. 40, p. 148]
van M. Night Shyamalan. De internationale graancirkelgemeenschap was
al zeer vroeg op de hoogte van de ontwikkeling van de film, die met
argusogen in de gaten werd gehouden. Op zeker moment werd bekend
dat hoofdrolspeler Mel Gibson zou optreden als een ‘town reverend,
whose faith is tested in the journey to find the truth behind the circles’.18
De schrik sloeg cereoloog Paul Vigay om het hart, omdat hij vreesde dat
graancirkels in verband zouden worden gebracht met de duivel, en op 5
april 2002 mailde hij in zijn nieuwsbrief: ‘Only one thing could be worse
than the Doug and Dave scam, for crop circle credibility – and that’s
giving the impression they’re a sign from the Devil or something. [...]
We have three months before the movie is released in the US in which to
teach the public that crop circles are for the GOOD OF MANKIND!’
Voor de meeste croppies en cereologen staat vast dat het graancirkelfenomeen vredelievend van aard is, en net als bij veel ufologen kan
hun levensvisie ten aanzien van het bovennatuurlijke of buitenaardse
positivistisch genoemd worden (vgl. Partridge 2003, p. 27). Croppies en
cereologen hebben over het algemeen een weerzin tegen Hollywoodproducties die aliens afschilderen als agressieve monsters, zoals in de
Star Wars-saga, Predator
Predator, de Alien-reeks, Men in Black, Independence Day
Day,
Battlefield Earth en War of the Worlds.19 Hun sympathie ligt eerder bij films
met vredelievende en behulpzame aliens als in Close Encounters of the
Third Kind,

ET

en Contact (de

SETI-fi lm

met Jodie Foster in de hoofdrol,

gebaseerd op de roman van Carl Sagan). 20 Uiteindelijk bleek Signs voor
zowel de croppies en cereologen als voor de sceptici een deceptie. 21 De
lichtbollen-theorie kwam niet aan de orde. De graancirkels bleken helemaal geen boodschap te bevatten, maar waren louter navigatiebakens
voor de aliens, die blijkbaar wel het heelal kunnen doorkruisen op zoek
naar de aarde, maar eenmaal hier de weg niet kunnen vinden zonder
bakens. Het is de agressieve aliens erom te doen mensen te oogsten – de
vraag dringt zich op waarom deze technologisch zo hoogontwikkelde
wezens aan één
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eigen planeet naar believen kunnen klonen zonder hier slachtoffers te
maken. Als wij kennelijk genetisch niet van deze aliens afstammen, is
het wel erg toevallig dat het ook wezens zijn met een hoofd, een romp,
twee armen en twee benen, en dit dan enigszins vermengd met trekken
van het dierlijke: klauwen als nagels, grommend bij gevaar, groen en
met de eigenschap van de kameleon om zich aan de omgeving aan te
passen. In hun voorkomen en gedrag zijn ze in feite ons ongeciviliseerde
spiegelbeeld, een schrikbeeld dat we van onszelf hebben: naakt, wild,
agressief, emotieloos, meedogenloos. Scepticus Henry de Hoon zag er
tevens een metafoor voor terroristen in: ze komen immers niet (zoals in
oudere films) met een invasieleger, maar in kleine groepjes als dieven in
de nacht en ze schakelen onschuldige mensen met gifgasaanvallen uit.
Na de confrontatie met de aliens hervindt Mel Gibson zijn geloof in God,
wat curieus is, omdat volgens Genesis er geen schepping van wezens
op andere planeten heeft plaatsgevonden. Het meest bespottelijke in de
film is dat de agressieve wezens niet tegen water blijken te kunnen en
wegsmelten. Volgens de elementaire natuurwetten is – voorzover thans
bekend – voor het ontstaan van leven noodzakelijk water nodig 22, en
het is derhalve heel onwaarschijnlijk dat zich wezens ontwikkelen die
niet tegen water kunnen. Uiteindelijk ging de film niet zozeer over signs,
maar meer over faith en belief
belief. In Knevel op Zaterdag mocht Haselhoff naar
aanleiding van de Nederlandse vertaling van zijn boek (Geheimzinnige
graancirkels) en Signs uitleggen dat graancirkels gemaakt worden door
lichtbollen. Ironisch genoeg plaatste de Evangelische Omroep daar vervolgens de visie achter van de relatief onbekende ufo-expert en theoloog
Bob van Dijk, die verklaarde dat de bovennatuurlijke of buitenaardse
graancirkels het werk zijn van de duivel, en dat hij als christen alleen heil
en hulp verwacht van Christus (Knevel 2002)!
In hetzelfde jaar werd er ook een Britse film gemaakt, getiteld A Place
to Stay
Stay, en ook hierin komt een graancirkel voor, maar die is verder ondergeschikt aan de plot over vreemdelingen en zigeuners die niet geaccepteerd worden (Thompson 2001). De film is buiten de

UK

nauwelijks

gedraaid. Iets bekender is wellicht de film Warnings (McIntire 2003; in de
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VS

uitgebracht als Silent Warnings), een schaamteloze, goedkope B-versie

van Signs. [zie afb. 41, p. 149] Het verhaal speelt weer rond een eenzame boerderij op het Amerikaanse platteland, en wederom worden de cirkels in
maïs (!) gevonden. Nogmaals opereren de aliens in kleine groepjes. Ze
zien er humanoïde uit, zijn ditmaal donkergrijsgroen, en wederom naakt
en agressief. De graancirkels zijn geen boodschappen of bakens, maar
ditmaal portals: de aliens komen binnen via of materialiseren in de formaties. Ook hier kunnen ze met iets elementairs worden uitgescha keld:
ze kunnen niet tegen ijzer. 23 Als ze met ijzerschroot worden beschoten,
desintegreren ze.
Het zal duidelijk zijn dat laatstgenoemde speelfilms geen bijdrage hebben
geleverd aan een beter begrip van het graancirkelfenomeen in de optiek
van de croppies en de cereologen. Anderzijds mag hier gebleken zijn
dat wie zich eenmaal in de graancirkelkringen begeeft, de informatie,
verhalen en exempelen onvermijdelijk en veelvuldig van alle kanten komen. De croppies en cereologen selecteren daarbij en eigenen zich vooral
die verhalen toe die op een relevante wijze in hun wereldbeeld kunnen
worden ingepast.

proef 4

142

18-09-2006, 11:01

9. Onweerlegbaarheid van verhalen

143

De Schorpioen-formatie in Stadskanaal
(en de gimmick van de graancirkelbroodjes)
Goede verhalen zijn moeilijk te weerstaan. Het is onmogelijk om met
een goed exempel in debat te gaan. Men kan met de verteller het debat
eventueel aangaan over het waarheidsgehalte van het verhaal, maar dat
gebeurt vaker niet dan wel. Als we de christelijke traditie bezien, dan
zullen vooral de fanatieke ongelovigen en andersgelovigen het verhaal
aanvechten dat Jezus na drie dagen weer uit de dood is opgestaan. Een
grote meerderheid neemt echter de moeite niet om er ruzie over te maken, en de gelovigen zelf aanvaarden het verhaal als waar. Zeker als de
verteller van het verhaal een sympathiek, charismatisch of gezaghebbend
persoon is, zal men niet snel de neiging hebben om zijn verhaal in twijfel
te trekken.
Op het moment van vertellen kunnen de meeste verhalen onmogelijk
nog gecontroleerd worden. Het verhaal van de Julia Set dateert uit 1996
en veel feiten kunnen niet meer met zekerheid achterhaald worden. Indien een verhaal niet als een algemeen exempel verteld wordt, maar als
een persoonlijk ervaringsverhaal, dan wordt het nog moeilijker om zo’n
verhaal tegen te spreken – het is bovendien onbeleefd om dat te doen, en
men moet wel een goede reden hebben om de confrontatie aan te willen
gaan. Zodra men zich in kringen van croppies en cereologen bevindt,
krijgt men het ene verbluffende verhaal na het andere te horen. Veel
van die verhalen ondersteunen de centrale stelling dat graancirkels op
boven natuurlijke of buitenaardse wijze kunnen ontstaan en dat overheid
en wetenschap dit louter ontkennen om de bevolking koest te houden.
Voor de ontvankelijke luisteraar zijn veel van de verhalen niet alleen
onweerlegbaar, maar ook onweerstaanbaar omwille van het mysterieuze
en onverklaarbare waarvan ze getuigen. Bovendien voeden ze – vanuit
een underdogpositie – een reeds bestaande achterdocht ten aanzien
van de overheid en andere ‘hoge heren’. Wie zichzelf eenmaal toestaat
te geloven dat de verhalen van de croppies en cereologen op waarheid
berusten, moet de conclusie trekken dat er iets fenomenaals aan de hand
is. Dan is de wereld – als het ware – in één klap ‘her toverd’ (vgl. Aupers
2004). Veel mensen hebben daar geen behoefte aan, en dit is de reden dat
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velen de schouders ophalen en overgaan tot de orde van de dag. Maar
een groeiend aantal mensen lijkt wél behoefte te hebben aan een wereld
waarin meer is tussen hemel en aarde.

Foto van Hans Hesselink: de graancirkel van de Schorpioen van Stadskanaal, zomer 2001.

In het volgende behandel ik een casus die een wat uitgebreider verhaal
vertelt. Delen van het verhaal hebben de lokale en landelijke pers gehaald, en zelfs internationale belangstelling gewekt. Uiteindelijk gingen
zich meer partijen met het verhaal bemoeien dan doorgaans gebrui kelijk
is. Het is het verhaal van de Schorpioen-formatie van Stadskanaal uit
2001.
Homeopathisch tandarts en acupuncturist Hans Hesselink uit Assen
heeft een hobby: vliegen met zijn ultralight vliegtuigje Eagle. Op zaterdag 28 juli had hij ’s avonds een rondvlucht gemaakt boven het Groningse
land. Hij bleef op vliegveld Stadskanaal slapen, omdat hij de volgende
ochtend in alle vroegte nog een rondvlucht wilde maken. Toen hij na zijn
vlucht op zondagochtend 29 juli het vliegveld weer naderde, zag hij plotseling een graancirkel liggen in de buurt van Vledderhuizen, een cirkel
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[34] Silbury Hill; ansichtkaart van Bob Croxford.

[35] Frontier Symposium 2003:
de onkwetsbare profeet Mirin
Dajo.
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[36] Graancirkel Jaarboek.
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[37] Kunstwerk van Janosh (zesvoudige Julia Set).

[38 en 39] De graancirkel van Eygelshoven (foto van
Roeland Beljon) en diagram van Robert Boerman.
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[40 en 41] Graancirkelfilms: Signs (2002) en Warnings (2003).
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[42] Kunstenaar Chris Westen, bakker Geert Bos en boer Jan Hendrik Adams. Foto: Hans Banus.

[43] Chris Westen in De Telegraaf. Foto: De Telegraaf / Henk Oosterhuis.
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[44 en 45] TALK TO US! (Hackpen) en het antwoord (Milk Hill), 1991. Foto’s: Jon-Erik Beckjord
en Andrew King.

[46] Graancirkel bij Woodborough Hill, 2000. Foto: Bert Janssen.
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[47 en 48] Graancirkelboek van Ossebaard en de lichtbollenvideo van Janssen.

[49 en 50] Graancirkelboeken van Rudi Klijnstra en Robert Boerman.
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[51] Italiaanse rotstekening van astronauten? (Moran 1998, p.51).

[52] Graancirkel bij Bishop Cannings (1994). Foto: Lucy Pringle.
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[53] Varken-graancirkel van Stichting Wakker Dier (1998).

[54] De cd-graancirkel van Samsung (2002).
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[55] Kale plek in het centrum van de
graancirkel in Dronten (2003).
Foto: Theo Meder.

[56] Buzz Aldrin, gefotografeerd door Neil Armstrong. Foto’s tonen geen sterren aan de hemel, en
de astronauten hebben ze ook niet gezien. Foto: NASA .
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[57 en 58] Vliegtuig passeert een chemtrail. Foto’s: Michiel Koperdraat.
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[59, 60 en 61] Drie symbolen in de Ketnet-uitzending.
Foto’s: Huib Kraaijevelt.

[62 en 63] Bombs keep us free en Love is hate
in SBS 6-uitzending. Foto’s: Huib Kraaijevelt.

proef 4

157

18-09-2006, 11:01

158

[64] De graancirkel van Simonshaven uit 2002. Foto: R.D. van der Linde.

[65] Een van de gaten in de graancirkel van Simonshaven. Foto: Theo Meder.
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[66] Graancirkel in Valkenburg, 2004. Foto: Robert Boerman.

[67] Gat in graancirkel van Valkenburg. Foto: Henry de Hoon.

proef 4

159

18-09-2006, 11:01

160

[68] Groepsmeditatie in Engelse graancirkel in 1999. Foto: Janet Ossebaard.

[69] Luchtfoto van Ron Moes van de graancirkel bij Groesbeek, 2002.
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die er de vorige avond nog niet lag. Omdat graancirkels tot zijn passie
behoren, ging hij zijn fototoestel halen, steeg weer op en maakte de eerste
foto’s. Na een bezoek aan de graancirkel raakte hij ervan overtuigd dat het
geen mensenwerk kon zijn. Vervolgens lichtte hij journalist Roel Toering
van het Nieuwsblad van het Noorden en het Westerwolde Nieuws in, die er
op dinsdag 31 juli over publiceerde. Op diezelfde dag gaf journalist Hans
Huiting van het Groninger Dagblad de melding door aan Robert Boer man,
die de formatie kwam onderzoeken.1
Op woensdag 1 augustus krijgt Hans Hesselink van een collega-piloot te
horen dat er al een week een graancirkel bij Stadskanaal ligt. Hesselink
heeft deze formatie kennelijk meermaals over het hoofd gezien (wat wel
vaker voorkomt); hij stijgt nogmaals op en maakt foto’s. Hesselink vertelt
Toering dat het wederom gaat om een ‘handtekening van een hoger intelligent wezen of groep’. Tevens meldt hij dat campinggasten op vrijdag- en
zaterdagnacht een stilhangend roodwit licht hebben waargenomen en
dat de mogelijkheid van een ufo dus niet is uitgesloten.2 Op donderdag 2
augustus krijgt Boerman – nauwelijks klaar met zijn rapport over Vledderhuizen – de melding van de graancirkel door van Toering en Hesselink. Boerman en zijn neef Jan Willem Bobbink reizen weer af naar
het hoge noorden en onderzoeken de cirkelformatie. Vanwege zijn vorm
krijgt deze graancirkel al snel de naam Schorpioen.3 In het Westerwolde
Nieuws schrijft Bert Smid een esoterisch stuk, waarin hij de betekenis van
de Schorpioen-graancirkel als volgt samenvat: ‘Wij komen voort uit God
en zijn daar onderdeel van. We zijn geschapen met de bedoeling om ons
bewust te worden van ons lagere en ons hogere zelf en om deze meester
te worden. Zo kunnen we de schijnbare
tegenstellingen in harmonie brengen,
zodat we verdeeldheid weer terug brengen in zijn oorspronkelijke staat namelijk Heelheid, de cirkel’ (Smid 2001).
Leylijnen in de Schorpioen-formatie (tekening Jan
Willem Bobbink).
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De cereologen Boerman en Bobbink treffen in de Schorpioen bijzondere
details aan, zoals blown nodes en schuin afgesneden stengels in het gras en
de tarwe. De cirkel ligt niet helemaal in het graan, maar ook een stukje in
het gras, en daar treffen ze enkele brandnetels aan met verkleurde (verbrande?) bladeren. Lopend met zijn wichelroede vindt Jan Willem Bobbink niet minder dan 21 leylijnen die kruiselings door de cirkels lopen.
Boerman en Bobbink vinden deze graancirkel dermate intrigerend dat ze
besluiten om op dinsdag 7 augustus terug te keren in het gezelschap van
Eltjo Haselhoff, zodat er samples genomen kunnen worden van het graan
ten behoeve van knooplengtemetingen en kiemproeven. Het volgende
deel van het verhaal komt uit het rapport van Robert Boerman.
De volgende dag, dinsdag 7 augustus 2001 naar Stadskanaal afgereisd om de formatie nogmaals te onderzoeken. Na alles uitvoerig te
hebben bekeken, is er een plan opgesteld om de formatie te bemonsteren. Nadat dit uitermate tijdrovende karwei geklaard was, nog
enkele ‘pole shots’ gemaakt. Op een van die foto’s staat de ‘staart’
van de formatie. We hebben deze formatie de ‘Schorpioen’ gedoopt
omdat deze veel van het gelijknamige dier weg heeft. Op deze foto is
duidelijk te zien dat deze staart bestaat uit 8 cirkels.

3

4

6

5

7

8

2

1
Foto gemaakt door Robert Boerman op 7-8-2001 om 15.47 uur.
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Nadat we enkele foto’s van onszelf hadden gemaakt, ‘moest’ ik gewoon nog even naar de staart lopen om van daaruit nog enkele pole
shots te maken. Tot mijn stomme verbazing zag ik dat er NOG een
cirkel lag! Compleet verbaasd telde ik de cirkels van de staart. Het
waren er 9. Er was tijdens ons onderzoek een extra cirkel bij gekomen.
Zo maar. Als uit het niets. Zonder dat we er ook maar iets van gemerkt
hadden. Jan Willem was ongeveer 10 minuten voordat ik naar het eind
van de staart was gelopen, nog in de laatste (8e) cirkel geweest, en had
daar geen 9e cirkel gezien. Dit wist hij 200% zeker.
1

9

8

2

7

3

4

5

6

Foto gemaakt door Robert Boerman op 7-8-2001 om 17.47 uur.

Eltjo en Jan Willem liepen nog in de ‘kop’ van de formatie toen ik een
schreeuw gaf. Eerst wisten ze niet precies wat ik bedoelde toen ik hen
riep dat er een nieuwe cirkel bij was gekomen, maar toen ze eenmaal
naast mij stonden, stonden de twee al net zo raar te kijken als ik deed.
‘Dit kan niet’, waren onze verbaasde woorden, ‘dit is onmogelijk’,
maar toch lag hier een hagelnieuwe cirkel, eentje die er enkele minuten daarvoor nog niet lag. Jan Willem heeft
kort na de vondst met behulp van zijn wichelroede uit weten te vinden dat de cirkel
slechts 7 minuten oud was. De cirkel had
een diameter van 1.40 meter en voelde nog
warm aan. Kakelvers dus.
Foto gemaakt door Robert Boerman op 7-8-2001 om 16.45 uur.
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Terwijl we gedrieën stomverbaasd naar de nieuwe cirkel stonden te
kijken, wilde Eltjo een foto maken, maar zijn digitale camera liet het
afweten. De batterij was op. Enkele minuten daarvoor gaf de camera
nog aan dat er zeker nog voor een half uur stroom in zat. Opeens bemerkte ik dat ik een zeer pijnlijk gevoel in mijn benen kreeg dat optrok
tot boven mijn knieën en Eltjo kreeg last van zijn linkerhand en pols.4
Opeens, zonder enig aanwijsbare reden kreeg ik het sterke gevoel dat
ik de formatie uit moest. Ik MOEST het veld uit. En het liefst zo snel
mogelijk. Jan Willem wist te vertellen dat er ‘iets’ nog niet klaar was
en dat het beter zou zijn dat we even het veld uit gingen. Dat hoefde
hij mij geen twee keer te zeggen, want ik was al halverwege.
Na pakweg een half uur zijn we het veld weer ingelopen en hebben
weer vol verbazing naar de verse cirkel staan kijken. Vooral Eltjo, de
wetenschapper, had het er ‘moeilijk’ mee. Daar sta je dan met je goede
gedrag... Nadien nog enkele foto’s gemaakt en hebben we vanuit de
verse cirkel enkele monsters meegenomen voor nader onderzoek.
Even later kwam Roel Toering van het gelijknamige persbureau polshoogte nemen, en nadat hij een paar foto’s van ons en de nieuwe cirkel
had genomen, bleek ook van zijn digitale camera de batterij ineens
leeg te zijn...5
Boer Jan Hendrik Adams toont zich verbaasd over al deze verschijnselen
en vertelt aan de cereologen dat in het verleden de bliksem meermaals in
de akker is ingeslagen. De volgende dag bleek dat alle digitale foto’s van
Haselhoff mislukt waren: bij elke foto gaf de computer een ‘file error’. Op
één foto na, die buiten de graancirkel was gemaakt. Tot slot blijkt er ook
nog iets vreemds met de (verborgen) geometrie van de formatie aan de
hand.6 De staartdelen blijken qua vorm door twee onzichtbare cirkels te
worden bepaald, die even groot zijn als de centrale cirkel in de kop van
de Schorpioen. In elke ‘staartcirkel’ ligt het centrum van de andere. In
die middelpunten kunnen volgens cereologen geen hoaxers met een touw
hebben gestaan, want de tarwe staat daar nog ongeschonden rechtop.
Op zaterdag 11 augustus voorspelden twee helderziende bezoekers dat er
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nog een uitbreiding van de formatie zou komen (Jolms 2001). Op dinsdag
14 augustus bracht Ina Kliffen uit Zetten een bezoek aan de Schorpioen.
Langs het pad er naartoe trof ze drie kleine grascirkels op rij aan. Ze
onderzocht de cirkels met een pendel, en mat een actuele Bovis-waarde
van 9300 en een orgon (universele levensenergie) van 36. Beide waarden
zijn volgens Kliffen bovengemiddeld en werden ook aangetroffen in de
graancirkel zelf.7
Het verhaal van de Schorpioen kwam ook het Schotse medium Benjamin
Creme ter ore, en via zijn Meester kreeg hij telepathisch een verklaring
door, die afgedrukt werd in het tijdschrift Share Nederland: ‘De Meester
van Benjamin Creme verklaart dat
de graancirkel in Stadskanaal door
een ruimtevaartuig van Mars was
gemaakt’ (Creme 2001).
Een van de grascirkels nabij de Schorpioen. Foto:
Theo Meder.

Het verhaal van de Schorpioen bevat veel van de ideaaltypische elementen: het gaat om een graancirkel met specifieke ‘echtheidskenmerken’
(blown nodes, brandplekken, schuin afgesneden halmen, leylijnen die
de vorm verklaren), één cirkel is op klaarlichte dag ontstaan, batterijen
van camera’s zijn plotseling leeg, er wordt pijn in de ledematen ervaren,
er zit een verrassende verborgen geometrie in de formatie, er ontstaan
weer nieuwe cirkels en er worden verhoogde energiemetingen gedaan.
Alleen het element van de waarneming van een lichtbol ontbreekt in
deze getuigenis. Een ontvankelijk (of cynisch) persoon zou nog kunnen
veronderstellen dat die lichtbol wel op de mislukte foto’s van Haselhoff
zal hebben gestaan. Hoe dan ook: voor wie de verhalen neemt zoals ze
zijn, is er iets wonderbaarlijks gebeurd.
Op donderdag 16 augustus bracht ik een bezoek aan boer Adams (geb.
1949) aan de Krommewijk te Stadskanaal en aan diens tarweveld met
graancirkel aan de Vloeivelden. 8 Adams vertelt dat de graancirkel er
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sinds dinsdag 24 juli of daaromtrent lag, maar aangezien hij zelf op vakantie was, moest hij het nieuws uit de krant vernemen. De boer schat
de schade op omstreeks 200 euro. In het voorafgaande jaar had hij zelfs
twee graancirkels op zijn akker. Als ik vraag hoe de graancirkel zal zijn
ontstaan, antwoordt Adams: ‘Het zal wel mensenwerk zijn.’ Opties als
ufo’s of lokale wervelstormen wijst hij categorisch van de hand. Hij erkent dat mensen wel eens een verklaring zoeken bij Moeder Natuur of
bij energie- of leylijnen. Maar het verhaal van de leylijnen klopt hier niet,
en de boer wijst op het overzicht met leylijnen dat Jan Willem Bobbink
van de Schorpioen heeft getekend met – toen nog – acht staartcirkels.
Als dat leylijnen-patroon geklopt had, dan had de komst van de negende
staartcirkel voorspeld kunnen worden. Maar er kruisen geen leylijnen
op de plek waar de negende cirkel verschenen is, aldus de boer. Als ik
vraag of hij gelooft dat die negende cirkel ontstaan is op het moment dat
de cereologen in het veld liepen, antwoordt hij het volgende.
Nou, ik weet niet. Het was wel zo: ik was daar vlakbij aan het werk.
En ik denk: hé, ze zijn nog bezig. Ik ga daar eens even naar toe. Nou,
en toen moest ik 150 meter met de trekker rijden. En toen ineens, toen
ik d’r met de trekker aankwam, toen waren ze ineens het veld uit. Dus
dat is met een noodgang... is dat gegaan. Maar ik heb het niet gezien.
Ook niet dat ze eruit liepen. Ineens, ik denk: hé, ze waren toch in het
veld? Toen liepen ze bij de auto. Maar verder heb ik d’r niks van gezien. [...] Maar ze waren met drie man, dus uh... Als ze het zelf gedaan
hebben, dan komt ’t ook nog wel naar buiten...
Volgens de boer heeft Vijf in het Land (RTL 5) die dag nog opnames en
interviews gemaakt.
Aan het eind van mijn gesprek met de boer komt hij toch nog met een
voor hem frappant feit aandragen: hij noemt een aantal graancirkels van
dit jaar en vorig jaar, en stelt vast dat ze precies op één lijn liggen. Tandarts Hans Hesselink had bij die vaststelling tegenover de boer verklaard
dat graancirkels veel voorkomen op de 53ste breedtegraad.
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Als ik naar de akker van de graancirkel toe rijd, parkeert er achter mij
nog een auto. Het is Roland Koning (geb. 1975) uit Winschoten, die commercials maakt voor Radio Westerwolde, en die via de radio had gehoord
over de graancirkel. Hij komt uit nieuwsgierigheid kijken. Het is de eerste
keer dat hij een graancirkel bezoekt, en hij gaat ervan uit dat het kwajongenswerk is: ‘een beetje commotie veroorzaken, een beetje opschudding, leven in de brouwerij.’ Tussen de verschillende staartcirkels zijn
paadjes ontstaan, maar die zijn volgens de boer door bezoekers gemaakt:
eerst waren ze er nog niet. Menselijke makers zouden dus steeds over
staand graan hebben moeten springen. Roland grapt: ‘Misschien waren
het Friezen en zijn ze gaan fierljeppen.’ In het centrum van de negende
staartcirkel zie ik een gat in de grond zitten van een wijsvinger diep
– later zou Robert Boerman verklaren dat dit gat er nog niet in zat, toen
ze de cirkel ontdekten. Roland noch ik ervaren enige vorm van energie of
pijn. Ik kan geen ontplofte groeiknopen vinden, en ook geen verbrande
netels. Teruglopend naar de auto’s
komen we weer langs de grascirkels.
‘Hoe moeilijk moet dat nou zijn, om
zelf zoiets te maken?’ vraagt Roland
zich hardop af, en voegt meteen de
daad bij het woord: met kleine pasjes draait hij rond in het hoge gras,
en onder zijn schoenen verschijnt
een vierde grascirkel, nog mooier en
duidelijker dan die er al liggen...
Roland Koning draait een vierde cirkel in het
gras. Foto: Theo Meder.

Daarmee is het verhaal nog niet gedaan, want nu begint een commercieel
ingestelde kunstenaar letterlijk brood te zien in de graancirkel. Op 24
augustus 2001 komt het nieuws dat Chris Westen, beeldend kunstenaar
en eigenaar van modezaak Westhouse in Stadskanaal, de graancirkel van
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boer Adams heeft opgekocht om er Oost-Groninger harde graancirkelbroodjes van te laten bakken door bakker Geert Bos. Mensen kunnen in
december inschrijven op de broodjes waarvan bakker Bos er in februari
2002 vijf- tot tienduizend zal bakken. De opbrengst van de verkoop gaat
naar een goed doel: de stichting Solidariteit onder Mensen uit Stadskanaal, die elke woensdag voor een warme maaltijd zorgt voor de minderbedeelden. Overigens gelooft Westen dat de graancirkel mensenwerk
van anonieme collega-kunstenaars is (Toering 2001e; Oosterhaven 2001;
Vergeer 2001). [zie afb. 42, p. 150]
Op zijn website waarschuwt cereoloog Ed Vos onmiddellijk voor dit soort
broodjes: door de veranderingen die de tarwe ondergaat in een ‘echte’
graancirkel en door de negatieve gevoelens die de Schorpioen opriep,
zou het eten van het brood wel eens schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.9 Eltjo Haselhoff komt met een soortgelijke boodschap in het
Nieuwsblad van het Noorden en het Westerwolde Nieuws: hij raadt iedereen
af om de broodjes te eten, want er is een kans dat het graan onbekende
biologische veranderingen heeft ondergaan. Hij memoreert het experiment met Engels graancirkelbrood dat vies smaakte (zie ook Het verhaal
van de muis, hoofdstuk 7). Hij raadt aan om alleen het staande graan te
oogsten. In een com mentaar stelt Chris Westen hem gerust: het platte
graan was helemaal niet te oogsten met de combine van Adams (Toering
2001f). Over de vermeende radioactiviteit van het graan maakt Westen
een grapje: ‘Om die reden krijgt mijn schoonmoeder het eerste broodje.
Misschien worden we groen, of krijgen we voelsprieten op ons hoofd’
(Vergeer 2001). [zie afb. 43, p. 150]
Vervolgens wordt het een tijdje stil: februari en maart 2002 gaan voorbij
zonder broodjes, en het geheel begint op een goedkope publiciteitsstunt
te lijken. Op 4 april bel ik met Chris Westen die me verzekert dat hij de
broodjes op Koninginnedag gaat verkopen.
TM: Gaat het nou om het platte graan uit de graancirkel zelf, of om het
graan dat eromheen heeft gestaan en dat nog rechtop heeft gestaan?
CW: Nee, het gaat om het platte graan uit de cirkel.
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TM: Heeft u dat dan met de hand geoogst?
CW: Nee, de boer heeft dat gedaan met de combine.
TM: Maar dat is toch onmogelijk? Een combine pikt dat platte graan
toch niet op?
CW: Adams heeft uiteindelijk de messen van de combine lager gezet,
en toen heeft hij het graan wel kunnen oogsten. Er is natuurlijk wel de
nodige rommel tussen terechtgekomen.
Bakker Geert Bos belooft mij broodjes te sturen als ze eenmaal gebakken
zijn. Op 8 april bel ik met boer Adams, die me vertelt dat nog altijd niet
bekend is wie de makers van de cirkel zijn geweest. Ook Adams begint
zich af te vragen of de broodjes nog zullen komen, of dat Westen een
publiciteitsstunt heeft uitgehaald.
TM: Maar wat ik wilde weten: heeft u nu het platte graan uit de graancirkel geoogst met de combine?
JA: Nee. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik kreeg er met de combine
geen halm in.
TM: Dus u heeft alleen het omringende graan geoogst?
JA: Ja. Dat platte graan valt niet te oogsten. Het graan kan niet te lang
meer blijven liggen, dus als er nog wat van gebakken moet worden...
Maar die tarwe hier is niet bestemd voor brood, hoor. Mijn tarwe
gaat regelrecht naar de fabriek voor varkensvoer. De tarwe waar hier
brood van gebakken wordt, komt uit Italië en omstreken.
Ik besluit diezelfde dag nog een keer te bellen met Chris Westen.
TM: Dat van die graancirkelbroodjes; dat is toch een grap of een publiciteitsstunt?
CW: Wie zegt dat?
TM: Nou ja, u zegt 10.000 broodjes te kunnen bakken van een graancirkel die 40 meter in doorsnee was, dat kan helemaal niet.
CW: Nou ja, in het meel komt ook tarwe uit de graancirkel terecht. Dat
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moet voldoende zijn: ik besmet het graan als het ware met een beetje
graan uit de cirkel zelf.
TM: Maar het graan komt van buiten de graancirkel...
CW: Ook van erbinnen.
TM: Maar Adams heeft dat niet kunnen oogsten met de combine. Hoe
komt u dan aan dat graan?
CW: Nou ja, er is wat met de hand geoogst en wat met de machine.
TM: Vorige week zei u nog van niet: er zou niets met de hand zijn geoogst. En volgens Adams heeft hij geen spat met de combine kunnen
oogsten.
CW: Dan is hij dat zeker weer vergeten. Hij had de ijzers lager gezet,
en toen is er nog wat in de machine gehaald. Ik heb ook wat met de
hand geoogst. Maar het meeste graan komt van buiten de cirkel,
ja. Donderdag is er meel van gemaakt, en vrijdag gaat het naar de
bakker. Die gaat dan eerst proefbakken. De bakker betwijfelt of er
broodjes van gemaakt kunnen worden. Hij denkt dat hij gluten moet
toevoegen.
TM: Want de tarwe is eigenlijk bedoeld als varkensvoer.
CW: Waar het eigenlijk voor bedoeld is, weet ik niet.
TM: Maar is het niet gewoon een grap? Heeft u die graancirkelgelovers niet gewoon voor gek willen zetten?
CW: Nee. Die broodjes komen er met Koninginnedag. En er zit een
beetje meel in uit de graancirkel.
Op 23 april 2002 krijg ik een pakket met vijf graancirkelbroodjes toegestuurd van bakker Geert Bos. Het zijn uiteindelijk geen Oost-Groninger
harde broodjes geworden, zo blijkt uit telefonische navraag bij de bakker,
want dat werd te bewerkelijk. Uiteindelijk zijn er bruine bolletjes van
gebakken. Bos verklaart dat de broodjes voor 50% bestaan uit het graancirkelgraan, maar wel het staande graan. Van het platte graan is er bijna
niets in het meel terechtgekomen. De bakker heeft geen gluten hoeven
toevoegen, maar moest wel 50% eigen meel toevoegen om de broodjes
te laten lukken. De broodjes zijn dus meer in naam graancirkelbroodjes
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dan dat er daadwerkelijk iets van de graancirkel in zat. De bollen die
ik kreeg toegestuurd, zagen eruit als doodnormale bruine bolletjes, al
waren ze aan de binnenkant wat witter dan gebruikelijk. Voorzover ik
kon beoordelen roken en smaakten ze goed. De medewerkster die de
bijgaande foto’s heeft staan maken, heeft ze ook geproefd. Zonder dat ik
haar al te zeer had ingelicht, meende ze: ‘Er zit wel een nasmaakje aan.’
Inbeelding of niet?10

De graancirkelbroodjes van Chris Westen en Geert Bos. Foto’s: Astrid Verburg.

Tijdens een interview met Robert Boerman in 2003 vroeg ik hem om het
cruciale deel van het Schorpioen-verhaal nog een keer te vertellen.11 Op
zijn gebruikelijke nuchtere, staccato-achtige manier van spreken vertelt
Robert het volgende.
Ja, we kregen die melding. Naar Groningen toegegaan. Gekeken,
blablabla. De vorm van een schorpioen. De staart had van groot
naar klein lopend acht cirkels. Honderd procent zeker. Luchtfoto.
Ik heb pole-shots gemaakt, waarop gewoon staat: acht cirkels. Toen
kwam Eltjo terug van vakantie. Nou, een hoop werk gedaan, druk
geweest. Is die schorpioen de moeite waard om te bemonsteren? Ik
zeg: nou.... (Daar zitten we trouwens ook nog op te wachten, of de
uitslag al bekend is van Eltjo.12) In ieder geval, ik zeg: Nou sowieso,
want volgens mij is dat geen mensenwerk. Klaar. In ieder geval: een
paar dingen gevonden. Zijn we d’r weer heen geweest. Alles hebben
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we onderzocht. Acht cirkels, die staart bestaat uit acht cirkels. Nog
steeds. En ze lagen ook allemaal plat. Toen moesten we naar huis.
Groepsfotootje gemaakt zo. Zo van onder. Eltjo met een sigaar d’r op.
Met z’n drieën met een paraplu d’r op. Gewoon voor de gekkigheid
voor het archief een leuk fotootje gemaakt. En toen wilden we de boel
inpakken. En toen hadden we zoiets van... En toen was Jan Willem
tien minuten van tevoren nog naar het einde van die staart gelopen,
om wat dingen te bekijken of weet ik veel wat. En toen had ik zoiets
van: ik moet nog even naar achteren. Ik had wat pole-shots van deze
kant. Ik had zoiets van: ik moet nog even naar achteren lopen. Waarom
dat weet ik niet. Mijn gevoel zegt: doen. Dus ik: jongens, wacht effe. Ik
loop door die staart naar achteren. En ik heb zoiets van: hè?! Een twee
drie vier vijf zes zeven acht negen? Godverdomme dan. Ik zeg: héé!!
Eltjo: wat? Ik zeg: een nieuwe cirkel! Wat? Ik zeg: d’r ligt een nieuwe
cirkel! D’r ligt hier een nieuwe, een nieuwe! Gewoon. Hij heeft zoiets
van: dat kan niet. Dat kan niet. En ook dat middenpuntje nog gewoon
omhoog, dat het in feite nog echt zo... Ik was gewoon compleet echt
echt echt verbaasd. Ik denk van: dat kan niet! Het kan niet zo zijn dat
je midden op een dag in een graancirkel staat, waar gewoon je zonder
te zien of te horen, zo, knal, eentje opborrelt. Dat kan gewoon niet. En
toch is het gebeurd. Ik was allang blij dat Eltjo bij me was. Maar Eltjo
zegt: ja, ik heb het niet... Ik weet niet zeker of ik die acht gezien heb.
Ik zeg: moet je eens luisteren, Eltjo, die pole-shots tonen acht cirkels
aan, de tijd staat eronder, de datum staat onder die digitale foto’s – de
volgende foto is dan wel een uur later genomen, of weet ik veel wat. In
ieder geval, je kunt terugrekenen, dat binnen een uur, sinds de laatste
foto en de eerste van die negen, is die laatste graancirkel ontstaan. Dat
kun je gewoon aantonen. En wie dat wil geloven of niet wil geloven,
dat moeten ze zelf maar weten: het staat er gewoon! Want waarom
zou ik dat toestel zo instellen dat die datum en die tijd blablabla...
wat heb ik d’r an? Je maakt jezelf alleen maar ongeloofwaardig. Want
uitkomen doet het toch als je de boel nept. Dus nou, en dan sta je daar,
en dan heb je zoiets van: huhhuh, laat maar. Eltjo d’r bij, foto’s maken,
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Jan Willem kon voelen: warm. Ik had zoiets van: het zal wel. Ik kreeg
alleen, ik begon zere benen te krijgen, en knieën. Ik had op een gegeven moment zoiets van: oh, ik moet hier wegwezen! Echt gewoon
weg! Eltjo die kreeg pijn in zijn arm en zijn pols, toen ie z’n hand in de
cirkel stak was het allemaal warm. Het fototoestel dat was gewoon,
dat deed het niet meer bij hem. Die journalist [Roel Toering] die later
is gekomen, dat toestel, dat zegt ‘ie: of er stroop in zit, het werd traag
en dat werkte ook niet meer. En ik kon gewoon klik klik klik klik
doorklikken. Maar op een bepaald moment, na een paar minuten had
ik zoiets van: ik moet hier weg. Ffft, het veld uit. Een half uurtje. Ik
zeg – het is gewoon puur gevoelsmatig. Jan Willem zegt [...]: klopt, een
half uurtje. Waarom, dat weet ik niet. Of het dan uitgewerkt is of ik
weet het niet. Maar ik had zoiets van: ik moet maken dat ik wegkom.
Dus een halfuur ffft het veld uit. Laat de rotzooi maar liggen, dat haal
ik wel op. En toen kwam die boer d’r an, en die journalist was er in
ieder geval al. Blablabla. Koffie van die boer gekregen. Nou, na een
halfuurtje weer d’r ingelopen. Er ligt daar een nieuwe cirkel. Hij zegt
van: dat kan niet. Dus dat is zo’n beetje in het kort het verhaal.
Vervolgens vroeg ik hem of deze casus een doorslaggevend bewijs voor
hem vormde. Boerman antwoordde als volgt.
Nou, ik weet niet. Het is meer zoiets van: je staat erbij en je kijkt ernaar. Ik heb het er met Eltjo nog wel eens over gehad. Ik zeg: wat vind
je nou? Eltjo zegt: dat kan niet. Dat kan niet. Als wetenschapper zeg
ik: dit kan niet. Punt uit. Maar toch heb ‘ie zoiets van: verdomme nog
an toe, weet je wel. Hij zegt: ik heb niet geteld. Ik zeg: Eltjo, je kunt
lullen wat je wilt, maar kijk nou. En dan moest ‘ie toch toegeven als
mens zijnde, maar als wetenschapper: ja, het kan natuurlijk niet. Ja, ik
heb echt zoiets van: je stond erbij en je keek ernaar, ja, en ik ben er verder niet meer mee bezig geweest. Ja, en ik had hetzelfde als Eltjo: het
is misschien die boer die voor een geintje, kruipen dit en dat, maar...
Ja, dat gaat er gewoon niet in. [...] En als je zegt: je hebt die cirkel over
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het hoofd gezien. Nee! Want de foto’s tonen gewoon aan: d’r waren
er acht. En geen negen. En het leuke is: als het een schorpioen is... die
negende, met dat stukje middenin, dat is dat puntje van de staart van
de schorpioen, dus... ja, snap je? In feite is ie nou compleet.
Tijdens het Frontier Symposium noemde Boerman de Schorpioen ‘de
klapper van het sei zoen’.13 Een scepticus zal allicht op zoek gaan naar
allerlei alternatieve verklaringen, omdat hij er vanuit zijn wereldvisie van
uitgaat dat het wel mensenwerk geweest móet zijn. Twee verklaringen
liggen dan voor de hand: de negende cirkel lag er de hele tijd al, maar is
over het hoofd gezien, en staat ook net niet zichtbaar op de aanvankelijke
pole-shots van die dag. De andere mogelijkheid is dat Jan Willem Bobbink,
die er tien minuten tevoren nog in de buurt was, het wonder een beetje
heeft willen helpen. Persoonlijk heb ik evenwel geen enkele reden om aan
de integriteit van Bobbink te twijfelen.14 Voor de etnoloog is het ook veel
belangrijker om vast te stellen dat er in de beleving van de cereologen een
buitenmenselijke kracht aan het werk is geweest, en dat zij daar middels
hun verhaal van getuigen. En de argeloze of ontvankelijke luisteraar, voor
wie inmiddels niet alle feiten meer zijn te controleren, zal de vertellers
op hun woord moeten geloven. In de versie waarin de meeste croppies
en cereologen het vertellen, vormt het verhaal van de Schorpioen-cirkel
in Stadskanaal een onweerlegbaar getuigenis van iets bovennatuurlijks
of buitenaards.
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10. Verhaalacceptatie en verhaalstapeling
Frontier science van graancirkels tot de Tiende Planeet
(en alles daar tussenin)
De narratieve processen die we tot nu toe in werking hebben gezien, kunnen als volgt worden samengevat: verhalen over graancirkels werken als
exempelen en leggen getuigenis af van een specifieke waarheid, ze verbreiden zich als memen of brein-virussen in bepaalde conduits onder degenen die er bevattelijk voor zijn, de verhalen komen op zeker moment van
alle kanten op de ontvankelijke luisteraars af, en in de vorm waarin veel
verhalen gerecipieerd worden maken ze de indruk van onweerlegbaarheid en derhalve waarachtigheid. Vervolgens treedt de fase in dat de
verhalen als evenzovele getuigenissen van een alternatieve realiteit geaccepteerd en ge ïnternaliseerd worden, en vindt er verhaalstapeling plaats:
fundamenten groeien langzaam maar zeker uit tot een bouwwerk. Aan
dit proces komt – althans in de graancirkelkringen die ik bestudeerd heb
– geen enkele externe dwang te pas.1 Er is geen graancirkel-goeroe die
mensen dwingt iets te geloven. Er is bij mensen hoogstens sprake van een
milde zelfdwang (vgl. Elias 1990).
Hoe beter verhalen in het wereldbeeld van de luisteraar passen, des te
gemakkelijker worden ze als geloofwaardig geaccepteerd en ge ïnternaliseerd. Herhaling en stapeling van verhalen bevorderen – zeker als ze
van verwante geesten komen – langzaam maar zeker de opbouw van een
bepaalde levensvisie. Harald Hoos (2004, p. 103) meent: ‘Durch Erzählung
und Wiederholung kann eine Idee eine Aura essentieller Wahrhaftigkeit
um sich herum schaffen und behaupten. Im Verlauf dieses Prozesses
wird eine liebgewonnene Vorstellung mit mehr Wahrheit ausgestattet, als
eine Bibliothek voller Fakten. [...] Überdies nimmt die Kraft der Überzeugung zu, je weiter die fragliche Zeit in der Vergangenheit entschwindet.
Anfängliche Zweifel wandeln sich bald zum Glauben an eine Möglichkeit
und schliesslich zur selbstgefälligen Gewissheit.’
Het is verhelderend te ervaren hoezeer op de Frontier Symposia een
sfeer hangt van eenheid in verbondenheid, in feite een veilige we-zijnonder-ons-sfeer. In deze sfeer kan men vrijelijk ervaringen en nieuwe
verhalen uitwisselen, zonder het gevaar te lopen te worden uitgelachen of
verketterd. Er vindt weliswaar geen samenzang plaats, zoals in de kerk,
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maar er wordt wel af en toe new-agemuziek gedraaid of een ‘reinigende’
potpourri gebrand (vgl. wierook). Tijdens dergelijke grote bijeenkomsten kan men in de zaal – net als in de kerk – door het gevoel overvallen
worden een klein onderdeeltje te zijn van een groot gelovend lichaam.
Alle sprekers preken voor een welwillende parochie. In deze omgeving
ongelovig of sceptisch zijn grenst aan blasfemie. Alleen tijdens het eerste Frontier Symposium in Utrecht heeft zich een incident voorgedaan
na de lezing van de Vlaamse grensweten schapper Patrick Geryl. 2 Hij
sprak weliswaar voornamelijk over zijn overtuiging dat in 2012 door een
enorme zonnestorm de aarde de andere kant op zal gaan draaien, een
wereldwijde vloedgolf tot gevolg hebbend, maar terloops bracht hij ook
zijn groente- en fruitdieet ter sprake waarmee hij beweerde kanker en
aids te kunnen genezen. Op dit laatste reageerde een in de zaal aanwezige
oncoloog van het Academisch Ziekenhuis Utrecht furieus: Geryl diende
zijn ondeskundige uitspraken en kwakzalverspraktijken onmiddellijk te
staken. De volkomen van zichzelf overtuigde Geryl antwoordde dat hij
hoopte nu eens voor het gerecht gedaagd te worden wegens ondeskundige uitoefening van de geneeskunde, dan kon hij zijn gelijk eindelijk
bewijzen. De zaal toonde zich op de hand van Geryl, en de oncoloog werd
misprijzend een scepticus genoemd.
Op het Frontier Symposium worden de verhalen door het enthousiaste
publiek telkens weer als aantrekkelijk, sensationeel en spannend ervaren.
Een spirituele apotheose beleefde het extra lange Frontier Symposium
van 2004 met de multimediapresentatie van een uur van de Amsterdamse kunstenaar Janosh.3 Onder trance-muziek, new-ageklanken en gregoriaans gezang kreeg het publiek foto’s en schilderijen van graancirkels
gepresenteerd, en de daarbijbehorende, gechan nelde uitleg. Graancirkels kregen namen als Healing, Surrender, Rebirth, Transition, Contact,
Communication, Wisdom, Awareness, Enlighten ment, Balance, Duality,
Frequency en Timeshift. Er werden existentiële vragen aan het publiek
bij gesteld als ‘Wie ben je?’, ‘Wat wil je?’ en ‘Wat is waarheid?’ Enkele
deelnemers ervoeren deze presentatie overigens als te indoctrinerend.
In kringen van de grenswetenschap lijkt soms een gevoel van uitver-
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kiezing te heersen; men heeft althans het gevoel deel uit te maken van
een kleine groep verlichten in een wereld vol onwetendheid. Eén van de
cereologen typeert de grote groep van onwetenden als ‘slapers’, die zich
er niet van bewust zijn wat er werkelijk gebeurt.4 Door deze groep als
slapers te karakteriseren, erkent hij tevens dat er een kleinere groep van
‘ontwaakten’ is. Het is een metafoor die letterlijk terugkeert in de film
The Matrix, die door nogal wat grensweten schappers bewonderd wordt.
Het is de favoriet van Robert Boerman, omdat deze film toont dat de
meeste mensen in een illusoire werkelijkheid leven, die hen door anderen zo wordt voorgespiegeld, maar die de werkelijkheid niet is.5 Net als
andere grenswetenschappers heeft Boerman (al jaren) het gevoel dat hij
op de rand staat van een doorbraak en van sensationele ontdekkingen:
de mysteries zijn steeds bijna ontrafeld (maar nooit helemaal). Tijdens
vergaderingen van de

DCCCS

is al door meerderen gezegd: ‘Dit jaar gaat

het gebeuren!’

6

Met een gevoel op de goede weg te zijn worden grenswetenschappelijke
verhalen omarmd als telkens weer nieuwe getuigenissen van de waarheid. Het betreft een waarheid waarin toeval niet bestaat. Een van de geaccepteerde new-ageconcepten is immers dat alles met alles samenhangt
in één groot kosmisch verband. Het is ook een waarheid vol energieën,
vibraties, trillingsgetallen, dimensies en morfogenetische velden. Het is
een waarheid waarin magisch denken is toegestaan, een waarheid waarin
men vrijelijk mag redeneren langs associatieve, occulte, esoterische en
holistische lijnen.
Ik wil in het kader van de verhaalacceptatie een tweetal voorbeelden
geven van hoe ver associatief en holistisch denken kan gaan. Twee graancirkels die in het verleden zijn verschenen, zijn in de optiek van Robert
Boerman cruciaal voor de decodering van de graancirkelboodschappen.7
Begin augustus 1991 maaide de Amerikaan Jon-Erik Beckjord bij Hackpen opzettelijk een boodschap in het graan in Engelse kapitalen: TALK
TO US! 8 [zie afb. 44 en 45, p. 151] Half augustus verscheen er een antwoord op
Milk Hill in een onbekend schrift in een onbekende taal – het schrift leek
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op Hebreeuws. Gerald Hawkins heeft met een wetenschappelijk team geprobeerd de twee woorden, waaruit de mededeling kennelijk bestond, te
ontcijferen op basis van de lettercombinaties en kwam uit op de volgende
mogelijkheid: oppono astos, wat Latijn is voor: ‘Ik ben tegen hoaxes.’ Overigens verscheen een soortgelijke mededeling ook in de Alien Face-graancirkel van Crabwood in 2002: ‘We oppose deception’ (zie hoofdstuk 4). Dit
kan erop duiden dat de aliens het menen, maar evengoed dat de hoaxers
hun klassiekers kennen en een spel van intertekstualiteit spelen.
Met enig spiegelwerk weet Simon Burton iets anders te lezen, wederom
in het Latijn: occului nunc, wat zoveel betekent als ‘Ik ben momenteel
verborgen’. Cereoloog Michael Green kwam met weer een andere oplossing: hij las de woorden in het Hebreeuws van rechts naar links en stuitte
op de godennamen Ea, Ptah en Enki. Zodra Boerman de graancirkel in
spiegelbeeld zet, verschijnt er een gewone Hebreeuwse zin: ‘Sewet Cham
Anasim Gadasim’, wat ‘een nieuwe stam van mensen’ betekent. Volgens
Boerman is het mogelijk dat alle vertalingen juist zijn, en dat het antwoord
in het graan opzettelijk polyinterpretabel is. Vervolgens haalt hij er nog
een tweede graancirkel bij: de Dubbele Helix die in juni 1996 verscheen
nabij Alton Barnes. De helix lijkt op het menselijke

DNA.

Boerman com-

bineert deze gegevens en interpreteert ze in het licht van de theorie van
Zecharia Sitchin: de mens is door manipulatie van DNA geschapen door de
buitenaardse Enki van de tiende planeet Nibiru (die thans voor ons nog
niet zichtbaar is, omdat ze te ver weg staat). De boodschappen in het graan
luiden dus letterlijk: ‘Ik ben Ea, ook wel bekend als Enki of Ptah, en ik
was degene die door middel van genetische manipulatie verantwoordelijk
[was] voor de schepping van de mens.’ (Boerman, 2001a, p. 70)

Dubbele Helix of DNA-streng bij
Alton Barnes (1996). Foto: Steve
Alexander.
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Boerman komt erachter dat via spiegelingen en numerologie veel meer
graancirkels te decoderen vallen, en dat er boodschappen te lezen zijn
als men de getallen relateert aan het Hebreeuwse alfabet, de ‘taal van de
goden’. De numerologische waarde van de Hebreeuwse zin is 2.802. Omdat het een spiegeling is, is de waarde eigenlijk 2.082. Als men nu 2.802
en 2.082 bij elkaar optelt, dan krijgt men 4.884. En dat zijn de laatste vier
cijfers van Robert Boermans eigen telefoonnummer (p. 82)! De scepticus
zal zeggen dat, als men maar lang genoeg met cijfers blijft goochelen,
men uiteindelijk zijn eigen telefoon nummer in een graancirkel zal terugvinden. Maar het is Boerman ernst: in zijn wereld bestaat geen toeval en
heeft alles een reden in het universum. Dat hij zijn eigen telefoon nummer
aantreft in een graancirkel is een teken: als het werkelijk onze scheppers
zijn die in het graan schrijven, dan laten ze Robert nu wellicht weten dat
er weldra een ‘rol’ voor hem weggelegd is.9 Hij beseft dat veel mensen
denken dat er een steekje aan hem los is, maar dat deert hem niet: ‘Je kunt
beter gek zijn dan niet worden begrepen’ (Hirdes 2000).
Een tweede voorbeeld van deze manier van associatief en holistisch
denken is het verhaal van Eltjo Haselhoffs zegelring. Op een dag kwam
hem een graancirkel uit 1998 onder ogen in de vorm van een haas in het
Duitse Hessen. Hij werd getroffen door de overeenkomst met het familiewapen in zijn eigen gouden zegelring (een haas die door een hof rent),
en moest onwillekeurig denken aan een vingerwijzing van boven. De
gelijkenis was frappant, zeker als men ook nog naar de details van de
weg en de boom keek.10
Van de Duitse cereoloog Andreas Müller kreeg hij het bericht dat het geen
graancirkel was, maar een stuk landscape art dat door een kunstenaar in
het gewas was gemaaid. Niettemin bleef Haselhoff het een merkwaardig
toeval vinden, zoals er zoveel merkwaardige ‘toevalligheden’ optreden
in het wereldje van de graancirkels.
Toeval of niet: feit is dat vooral het menselijk brein een fenomenaal talent
aan de dag legt om vormen te herkennen, te interpreteren en met elkaar
in verband te brengen, ook als er – in de ogen van een scepticus – in werkelijkheid geen verband is. Of zoals Michael Shermer het verwoordde:
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‘We are pattern seeking storytelling animals’ (CNN 2002). Wolken nemen
niet echt de vorm van schapen en olifanten aan, maar het is het brein dat
vormen onderscheidt en ze een betekenis wil geven. Daarbij elimineert
het brein desgewenst ook nog de verschillen: de oren van de haas op de
zegelring staan duidelijk verder naar achteren, en op de zegelring zijn
twee voorpoten te zien, in het graan niet. Overigens lijkt de opvatting
van Haselhoff als ‘hazenhof’ een typisch staaltje van volksetymologische
naamsverklaring: men hoort het bekende woord ‘hase’ erin en legt de
connec tie met het Duitse ‘Hase’ en het Nederlandse ‘haas’. Het woord
waar het om gaat is echter ‘hasel’, en dat betekent zowel in het Middelhoogduits als in het Middel nederlands ‘hazelnootstruik’ of ‘hazelaar’
(corylus; Lexer 1954, p. 82; Verdam 1979, p. 240). De juiste vertaling van
Haselhoff is derhalve niet ‘hazenhof’ maar ‘hazelaarhof’, en de verbeelding van het familiewapen berust dus op een vergissing.
Verschuiven we vervolgens het perspectief van verhaalacceptatie naar
verhaalstapeling, dan vragen we ons af: hoe gaat dit laatste in zijn werk?
Voor elke levensovertuiging geldt dat die er niet plots in zijn volle omvang is: ze komt in fasen. Verhalen worden stapje voor stapje toegelaten
en ge ïntegreerd in het wereldbeeld.
Hier is de analogie van de kikker van toepassing. Er zijn twee manieren
waarop men kan proberen een kikker te koken. Als men de kikker in kokend water gooit, zal hij meteen weer uit de pan springen. Wanneer men
de kikker in een pan met lauw water zet om vervolgens het water langzaam aan de kook te brengen, dan zal de kikker zich niet verzetten.11
Bij wijze van voorbeeld zet ik hier een aantal bouwstenen of culturele
informatie-eenheden (memen) op een rijtje, die in hun geheel mogelijk
als bizar en ongeloofwaardig worden ervaren, maar die in fasen geaccepteerd en geaccumuleerd zouden kunnen worden – in het bijzonder
vanuit een new-ageperspectief waarin toeval niet bestaat en alles met
elkaar verband houdt. Ik presenteer deze fasen niet als waarheid, en ook
niet als de enig mogelijke denkrichting, maar louter om te laten zien hoe
verhalen zich tot een geloofsovertuiging kunnen opstapelen, en hoe het
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ene verhaal – als het ware – voorbereidend werk kan doen voor de acceptatie van het volgende verhaal.
1. Graancirkels zijn raadselachtige fenomenen. Zo’n gedachte is slechts een
kleine en risicoloze maar cruciale eerste stap. Alleen al het zien van de
fenomenale Zuid-Engelse graankunst werken kan mensen zich doen afvragen hoe het in ’s hemelsnaam mogelijk is. Dit kan mensen al gemakkelijk bij de tweede stap brengen:
2. Niet alle graancirkels zijn mensenwerk. Bij het zien van zeer ingewikkelde
graancirkelconstructies wordt door velen al snel geroepen: ‘Dat kan niet
door mensen zijn gemaakt.’ [zie afb. 46, p. 151] Verhalen over de Julia Set en de
Schorpioen, met cirkels die zich op klaarlichte dag zouden vormen, kunnen dit idee gemakkelijk voeden. Deze eerste twee stappen zijn in feite bij
veel leken en twijfelaars terug te vinden. De sceptici accepteren de eerste
twee fasen al niet, en dit verklaart waarom elke vorm van dialoog en
consensus tussen een scepticus en een croppie of cereoloog al op elementair niveau gedoemd is om te mislukken. Wie de eerste twee stellingen
evenwel onderschrijft, kan in principe openstaan voor de volgende.
3. ‘‘Echte’ graancirkels worden gemaakt met behulp van lichtbollen. [zie afb. 47 en 48,
p. 152] Daarmee

zijn we aanbeland bij de theorie van Eltjo Haselhoff. Men

moet zich dan laten overtuigen door de verhalen over anomalieën, over
echt heidskenmerken en bovenal door de verhalen van ooggetuigen, die
hebben waargenomen dat lichtbollen graancirkels in het veld hebben gelegd. Lichtverschijnselen worden al eeuwen waargenomen, en er bestaan
ook natuurlijke varianten van, zoals bolbliksem en sint-elmsvuur (Rees
2000). Haselhoff zelf beheerst weliswaar in woord en geschrift de gave om
mensen te overtuigen, maar sceptici zetten vanaf dit punt resoluut de hakken in het zand. Wie de stelling aanvaardt, overschrijdt een kritische grens,
en vanaf dat moment zijn er meer aannames noodzakelijk of mogelijk:
4. Omwille van het mathematische karakter van veel graancirkels moet er aan de
lichtbollen enige vorm van intelligentie worden toegekend. Wie stap 3 eenmaal
heeft gemaakt, ontkomt niet aan stap 4. De Julia Set is hogere wiskunde,
en die verschijnt niet bij toeval in het veld. De natuur zelf is weliswaar in
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staat om de prachtigste vormen voort te brengen, maar geen driehoeken
of zeshoeken en al helemaal geen binaire codes. De vraag of de lichtbollen zelf intelligent zijn, of door een intelligentie bestuurd worden, blijft
vooralsnog open. Er kan wel weer een volgende stap gezet worden.
5. De lichtbollen kunnen afkomstig zijn uit een andere dimensie of van buiten de
aarde. Rudi Klijnstra (2000, p. 48) denkt dat de lichtbollen de deva’s zijn uit het
Indiase geloof: wezens uit een hogere dimensie die waken over de natuur. De
lichtbollen zouden ook buitenaardse wezens kunnen zijn: er lijkt in bepaalde
delen van de grenswetenschap en de ufologie een paradigmawisseling aan
de gang te zijn waarbij de stoffelijke aliens en ruimteschepen regelmatig
worden vervangen voor meer onstoffelijke buitenaardse entiteiten12 – mogelijk geïnspireerd door de hypothese dat stoffelijke wezens en bouten-enmoeren-voertuigen vanwege de onmetelijke afstanden in het heelal ons nooit
fysiek kunnen bereiken, zelfs niet als de lichtsnelheid bereikt zou worden
(sciencefiction als reizen via wormgaten even buiten beschouwing gelaten).
Maar de lichtbollen kunnen evengoed buitenaardse sondes zijn, die op afstand – bij wijze van spreken met een joystick13 – bestuurd worden. Wie op
deze gedachten doorgaat, komt uit bij het volgende. [zie afb. 49 en 50, p. 152]
6. Graancirkels bevatten een bovennatuurlijke of buitenaardse boodschap: er
wordt (vooral) gecommuniceerd door middel van de universele symbolentaal van
de wiskunde. Cereologen en croppies hebben allerlei pogingen in het werk
gesteld om de boodschappen te decoderen: zie hierboven voor de interpretatieve arbeid van Robert Boerman. Alle pogingen ten spijt, is er zelden of
nooit consensus over de inhoud van de boodschappen. Op de vraag of de
communicatie niet wat duidelijker kan, wordt veelal geantwoord dat we
de tekens nog moeten leren lezen, of dat de symbolische boodschappen
op een subliminaal niveau op de mensheid inwerken (bijv. Janssen 2004).
De vraag of de landing van een ufo op het grasveld van het Witte Huis
niet een effectiever manier zou zijn om tot communicatie te komen, wordt
veelal ontkend.14 Er wordt geredeneerd dat de mensheid nog niet toe is
aan daadwerkelijk contact. Bovendien zouden contacten met de Amerikaanse overheid meteen in de doofpot verdwijnen, zoals talloze incidenten
sinds Roswell (de door de regering ontkende ufo-crash uit 1947) zouden
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aantonen. Op dit punt aanbeland zet ik de redenering voort vanuit het
perspectief van de buitenaardse origine.
7. Aangenomen dat graancirkels buitenaardse boodschappen zijn, zou
dat kunnen betekenen dat de aliens in staat zijn om in ruimteschepen te
reizen en de aarde te bereiken. Een auteur als Erich von Däniken betoogt
dat allerlei aardse archeologische artefacten, mythen en geschrif ten erop
wijzen dat de mensheid in het verleden bezoek heeft gehad van buitenaardse wezens (bijv. Von Däniken 1998). Zijn tak van grenswetenschap
wordt wel paleo- SETI genoemd: het zoeken naar buitenaardse intelligentie in onze eigen (pre)historie. Rotstekeningen tonen ‘goden’ met ruimtepakken, antennes en ruimteschepen.

[zie afb. 51, p. 153]

Mythen en sagen

over reuzen herinneren in feite aan de buitenaardsen. De Nazca-lijnen in
Peru waren landingsbanen voor ruimteschepen (zeker zonder remmen,
voegen de sceptici er spottend aan toe, aangezien de lijnen kilometers
lang zijn). Bijbelse hemelwagens waren eigenlijk ufo’s. Uit het gedachtegoed van Erich von Däniken, waarmee de meeste grenswetenschappers
direct of indirect vertrouwd zijn, komt een moderne mythologie voort
die gebaseerd is op hedendaagse technologische interpretaties en een
hypothese van buitenaards contact. We zijn inmiddels terechtgekomen in
een fase waarin de graancirkel niet meer centraal staat, maar een onderdeel is gaan uitmaken van een breder kosmologisch wereldbeeld. Zodra
men deze denkbeelden ge ïnternaliseerd heeft, is men in zeker opzicht
geestelijk voorbereid op het volgende.

Sumerisch kleitablet met zon, maan en tien andere planeten (?).

proef 4

183

18-09-2006, 11:01

184

8. Als er sprake is van contact met buitenaardse wezens, dan zouden ze afkomstig kunnen zijn van de Tiende Planeet, ook wel bekend als Nibiru. Terwijl Von
Däniken niet weet waar de buitenaardse wezens vandaan komen, claimt
Zecharia Sitchin dat wel te weten op basis van bestudering van Sumerische kleitabletten en herinterpretatie van de Sumerische en Babylonische mythologie (bijv. Sitchin 2000). Beide auteurs hebben verscheidene
boeken aan het onderwerp gewijd, en geen enkele samenvatting kan de
breedte van hun betoog recht doen. Elk resumé zal voor de leek bizar
klinken, maar de auteurs nemen honderden pagina’s de gelegenheid
om hun publiek te kneden en overtuigen, en de ontvankelijken gaan
er uiteindelijk in mee. Sitchin noemde Nibiru aanvankelijk de Twaalfde
Planeet: een Sumerische kleitablet zou twaalf hemellichamen in ons zonnestelsel tonen.15 Aangezien de zon en de maan geen planeten genoemd
kunnen worden, is het beter om over de Tiende Planeet te spreken. Ook
al omdat astronomen sinds de tweede helft van de negentiende eeuw
geloofd hebben in het bestaan van een onbekende en grote Planet X met
een elliptische baan, die zou kunnen verklaren waarom Uranus een afwijking heeft in zijn omloopbaan. De ontdekking van de kleine planeet Pluto
in 1930 bood geen oplossing. Uiteindelijk kwamen astronomen erachter
dat er een rekenfout was gemaakt en dat de omloopbaan van Uranus bij
nader inzien wel regelmatig was: er was geen noodzaak meer voor een
hypothetische Planet X (Keulemans 2002). Grenswetenschappers blijven
echter teruggrijpen op de oude astronomische hypothese als bewijs voor
de Tiende Planeet; ze beschouwen het verhaal van de rekenfout als een
cover up. Volgens Sitchin is Nibiru een grote, zeer koude en donkere planeet met een omloopbaan van 3600 jaar. De bewoners van deze planeet,
de Anunnaki geheten, beschikken over een hoogwaardige technologie
en kunnen door de ruimte reizen. De Hubble-telescoop is door de Amerikanen in de ruimte gebracht om de komst van Nibiru te zien aankomen.
Aan de hand van Sitchin kunnen we weer een volgende stap zetten.
9. Oude geschriften en kunstwerken getuigen ervan dat de Anunnaki de aarde
hebben bezocht en de mens hebben geschapen. Aan het scheppingsverhaal
volgens Sitchin wijdde Bram Vermeulen het televisieprogramma In den
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beginne... (zie hoofdstuk 8). De geschiedenis van de schepping kan, aldus
Sitchin, niet alleen teruggevonden worden in de Sumerische mythen,
maar evengoed in de bijbel. Onze goden waren kosmonauten, zo stelt Von
Däniken. De eerste man en vrouw kwamen tot stand in een laboratorium:
het waren reageerbuisbaby’s. De verschillende rassen waren het resultaat
van verschillende experimenten. Van een fascinatie voor graancirkels zijn
we inmiddels aanbeland bij existentiële en kosmologische kwesties. Maar
voor de grenswetenschappers met een ‘open mind’ kunnen er desnoods
nog een paar stappen genomen worden.

Twee pagina’s uit het Friese Oera Linda
Boek.

10. Tot één van de Sumerische blanke stammen behoren de Friezen. In een
tijd van rampen en oorlog zijn zij onder leiding van hun volksmoeder
Freya (zij was dus geen echte godin) richting West-Europa getrokken
en hebben daar de beschaving gebracht. In latere oorlogen tegen Finnen
en Magyaren moesten zij zich terugtrekken op het grondgebied dat nu
Friesland heet. Talen als het Fries, Nederlands en Nederduits behoren
tot de oudste van de wereld, en deze talen zullen ons (uitverkorenen)
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in staat stellen om met de Anunnaki te communiceren. Hiermee zijn we
aanbeland bij de tamelijk particuliere theorie van grensweten schapper
Evert Jan Poorterman, die de verhalen van Sitchin combineert met zijn
interpretatie van de verhalen uit het Friese Oera Linda Boek.16 Omwille
van zijn brede en alomvattende betogen heb ik Evert wel eens de grootste
mytholoog van Nederland genoemd, en hij vatte dat op als een eretitel.
Naar mijn inschatting vinden de grenswetenschappers de theorieën
van Poorterman weliswaar interessant, maar niettemin heeft hij weinig
echte volgelingen. Overigens is de Sumerische herkomst van de Friezen
een her inter pretatie van Poorterman, want het Oera Linda Boek beweert
zelf dat de Friezen uit het oude land Atlantis komen (Altland, Atlant).
In wetenschappelijke kring wordt er verder van uitgegaan dat het Oera
Linda Boek een negentiende-eeuwse mystificatie is, zeer waarschijnlijk
vervaardigd door François HaverSchmidt, Eelco Verwijs en Cornelis over
de Linden (Jensma 2002 en 2004, zie ook Molewijk 1993). Een andere stap
die gemaakt kan worden op basis van Sitchin en die binnen de grenswetenschap aanzienlijke aanhang kent is de volgende.
11. Een groep Anunnaki en andere buitenaardsen zijn op aarde achtergebleven
en leven nog steeds onder ons. Het zijn in feite koudbloedige reptielwezens, de zogenaamde Reptilians, die hun ware aard verborgen houden.
Ze zijn in staat tot shape-shiften, zodat ze
een menselijk uiterlijk kunnen tonen. Het
grote geheim is dat de shape-shiftende
Reptilians de wereld achter de schermen
regeren in een samenzwerende broederschap, en streven naar een fascistische wereldregering met absolute controle over de
mensheid. Ingewijden in deze zogeheten
Babylonische broederschap worden ook
wel Illuminati (verlichten) genoemd. Wie
er voor openstaat, kan hun symbolen
in allerhande wapenschilden en logo’s
David Icke: The Biggest Secret.
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de reptilianen behoren onder meer de families Rockefeller, Rothschild,
Bush en Windsor.17 Deze buitenaardse samenzweringstheorie is afkomstig van voormalig keeper en voetbalcommentator David Icke18, en hij
beweert onder andere dat prinses Diana moest sterven, omdat ze erachter was gekomen dat de koningin van Engeland een alien reptile met een
verborgen agenda is (Icke 2000, p. 32, 407, 462-469). Verder beschuldigt
Icke de geheime broederschap van satanische rituelen, kinderoffers en
het drinken van bloed – het buitenaardse reptiel wordt hiermee een substituut van de aloude christelijke duivel(aanbidders). Ickes argwaan ten
aanzien van de buitenaardse broederschap richtte zich in traditionele
sagen vroeger vooral op de vrijmetselaars19, die niet zelden een band met
de duivel zouden hebben gehad. Voor degenen die deze verhalen hebben
ge ïnternaliseerd, is de volgende stap een kleine.
12. De wereldpolitiek wordt gedomineerd door kleine en grote samenzweringen
en doofpotaffaires. In hoofdstuk 14 zal langer bij dit complotdenken worden
stilgestaan. Met de volgende stap richten we de blik op de naderende
eindtijd.
13. In 2012, als de Maya-kalenders ophouden, zal de tiende planeet Nibiru terugkeren in ons zonnestelsel.20 De verwachtingen rond deze eindtijd kunnen
sterk uiteenlopen. Sommigen verwachten dat de passage van de grote
planeet rampen zal veroorzaken. De aarde kan uit zijn baan gedreven
worden, de polen van de aarde kunnen omkeren (de zogenaamde poleshift), zodat de aarde omkeert of de andere kant op gaat draaien, met
wereldwijde overstromingen als gevolg (vgl. Keulemans 2002). Het is ook
mogelijk dat de Anunnaki zullen terugkeren om de mensheid te knechten.
Maar het is evenzeer denkbaar dat zij ons zullen helpen de wereldproblemen op te lossen, zodat er een tijdperk van vrede kan aanbreken. Weer
anderen verwachten dat de mensheid een dimensiesprong zal maken, van
de derde naar de vierde (ook wel vijfde) dimensie. En nog weer anderen
verwachten een modificatie van het menselijk DNA , waardoor de mens in
staat wordt gesteld zijn volle capaciteiten te gebruiken (waaronder ook
helderziendheid, telepathie). De eindtijd hoeft derhalve geen apocalyps
te betekenen, maar kan ook een overgang markeren naar een nieuw tijd-
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perk.21 Met deze opsomming van fasen of stappen in de opbouw van een
geloofsovertuiging hebben we de huidige grens bereikt. Er kan nu nog
één stap gezet worden, om bij de graancirkels terug te keren.
14. Graancirkels zijn tekens van de veranderende tijden die op komst zijn.
Daarmee is de cirkel letterlijk rond. In de perceptie van de new-agegrenswetenschap zijn graancirkels tekenen des tijds (De Blécourt 1995a, 1995b).
Ik heb deze accumulatie van verhalen niet verzonnen, maar ik volg min
of meer de narratieve constructies die cereologen als Robert Boerman en
Evert Jan Poorterman gemaakt hebben. En ook andere cereologen gaan
zo ver om de verhalen tot aan Sitchin en Icke te volgen. Anderzijds wil
ik niet beweren dat alle cereologen en grenswetenschappers deze stapeling van verhalen voor waar aannemen. Voor sommigen is de grens
veel sneller bereikt, al zullen ze wel bekend zijn met (een deel van) de
rest van de verhalen. Publiekelijk gaat Eltjo Haselhoff niet verder dan
de theorie van de lichtbollen, en hij stopt dus om en nabij fase 5 of 6. De
opvattingen van Rudi Klijnstra zwenken af in fase 5 richting de bovennatuurlijke verklaring: aan zijn wereldbeeld komen geen Anunnaki te pas.
Dat geldt ook voor Bert Janssen (2004), die een andere bovennatuurlijke
verklaring voor mogelijk houdt: graancirkels worden op een geestelijke
manier door mensen gemaakt via het morfogenetische veld (een soort
collectief onderbewustzijn). Niettemin heb ik hier aannemelijk willen
maken dat de opbouw van een geloofsovertuiging ten aanzien van het
fenomeen van de graancirkels een kwestie is van een langzame acceptatie
en accumulatie van narratieve getuigenissen en betogen. Ik kan niet ontkennen dat ik gaandeweg mijn onderzoek aan den lijve heb ervaren hoe
besmettelijk de memen kunnen zijn en hoe de getuigende vertellingen je
kunnen meeslepen. Ook al ben ik destijds aan mijn onderzoek begonnen
in de veronderstelling dat graancirkels allemaal mensenwerk waren, ik
betrapte mijzelf er halverwege niettemin op dat ik bereid was om tenminste tot fase 6 in de denkwereld van de cereologen mee te gaan. In het
navolgende analytische stadium van mijn onderzoek is die bereidheid
gaandeweg weer getemperd, maar ik kan nog altijd begrijpen hoe men
stapsgewijs tot het geloof komt.
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Vorm-evolutie, de Vodafone-cirkel in Dronten en het Hart van Stadskanaal
In de voorafgaande hoofdstukken stonden de verhalen in functie van
de opbouw van een geloofsovertuiging. Ik heb laten zien hoe verhalen
functioneren als getuigende exempelen en memen, die zich in bepaalde
conduits weten te verspreiden. Wie eenmaal openstaat voor deze verhalen
en zich in de graancirkelkringen begeeft, die hoort ze van alle kanten
en laat zich door de onweerlegbaarheid ervan overtuigen. De verhalen
worden stap voor stap geaccepteerd en ge ïnterna liseerd, en ze leveren
een cruciale bijdrage aan de opbouw van een wereldbeeld.
Vanaf dit hoofdstuk gaat het perspectief langzaam maar zeker verschuiven naar de geloofsovertuiging die verhalen genereert. Ik wil hier
beginnen met de dynamiek van repertoires. Verhaalrepertoires van
mensen zijn niet statisch, en dat geldt zowel voor individuen als voor
groepen. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het verhaalrepertoire gewoonlijk de neiging vertoont om te groeien. Ook de spirituele
concepties van individuen en groepen blijven niet gelijk: het conceptuele
repertoire is aan verandering en evolutie onderhevig en daarmee ook het
verhaal repertoire. De repertoires passen zich aan nieuwe inzichten en
interpretaties van de werkelijk heid aan.
Een mooi voorbeeld is het verschuivende concept van het buitenaardse
wezen en de vliegende schotel binnen de ufologie. De aloude bouten-enmoeren-ufologie, met z’n Greys en Nordics die in hun vliegende schotels
van hun planeet naar onze aarde vliegen, bestaat nog altijd, maar de
aanhangers krijgen steeds vaker het gevoel dat ze tot een minderheid
beginnen te behoren, en dat de groep ‘alternatieve ufologen’ groeiende
is, die met andere verhalen komen, niet alleen over reizen via wormgaten en disrupties in het ruimte-tijd-continuüm, maar ook over parallelle
universa, lichtwezens, telepathisch contact en Nibiru.
Voordat ik hierop doorga, wil ik stilstaan bij de Drake Equation die door
reguliere bèta-wetenschappers wordt aangewend om aan te tonen dat de
kans op de aanwezigheid van intelligent leven in ons melkwegstelsel niet
gering is.1 De vergelijking van Frank Drake van SETI luidt als volgt.
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R x Fp x Ne x Fl x Fi x Fc x L = N
N staat voor het aantal intelligente beschavingen in ons sterrenstelsel
met wie we zouden kunnen communiceren. R is het aantal zonnen (sterren) in ons sterren stelsel (huidige schatting: 100 miljard). Fp is het aantal
zonnen dat planeten om zich zal hebben draaien (20% tot 50%). Ne is het
aantal planeten per zon waarop leven kan ontstaan (1 tot 5). Fl kijkt naar
het aantal van die planeten, waarop het leven zal evolueren (schattingen
lopen uiteen van 0 tot 100%). Fi is het aantal planeten dat ook intelligent
leven zal voortbrengen (wederom 0 tot 100%). Fc is de fractie van intelligent leven dat ook met ons kan communiceren (10 tot 20%). L is de
levensduur die een communicerende beschaving zal hebben (moeilijk
te beantwoorden, maar waarschijnlijk meerdere millennia). Afhankelijk
van hoe terughoudend of ruimhartig men de vergelijking invult, komt
men toch al snel uit op 1000 tot 10.000 intelligente en communicerende
beschavingen in ons melkwegstelsel. Dat lijkt heel veel, maar de omvang
van het sterrenstelsel in acht genomen, is het toch relatief weinig. De kans
dat deze beschavingen bij elkaar in de buurt zitten, is miniem.
Uit een discussie die ik eind december 2004 voerde op de lijst van DossierX werd mij duidelijk dat de traditionele opvattingen onder ufo-aanhangers aanzienlijk aan het veranderen zijn, onder invloed van de wetenschappelijke kritiek, maar zeker ook onder invloed van de creatieve
antwoorden die er binnen het genre van de sciencefiction en de nieuwe
theorievorming zijn gegeven (vgl. David 2005). Ik heb de discussiegroep
uitgedaagd om achtereenvolgens te reageren op een drietal elementaire
stellingen, die vanuit de reguliere wetenschap nogal eens geponeerd
worden. 2
1. Er is ongetwijfeld intelligent leven in het universum, maar de onmetelijke afstand en de beperkingen van de materie maken het onmogelijk om via een fysieke ruimtereis onze aarde ooit te bezoeken.
2. Buitenaardse wezens die onze aarde bezoeken, landen gewoon op
het grasveld naast het Witte Huis, waarna hun ambassadeurs een
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praatje gaan maken met de Amerikaanse president en de secretarisgeneraal van de Verenigde Naties.
3. Het is buitengewoon etnocentrisch om te denken dat aliens eruit
zullen zien als homoniden met een hoofd (met iets andere ogen, neus,
mond, oren), een romp, twee armen en twee benen. De kans dat aliens
in niets op ons lijken is vele malen groter.
Er kwamen de nodige reacties op mijn eerste stelling: de algemene aanname was dat de technologie van de aliens veel verder voortgeschreden
is, en dat daardoor zeer hoge snelheden met ruimtevaartuigen bereikt
kunnen worden. Het is echter maar de vraag of het ooit mogelijk wordt
om sneller dan het licht te vliegen (materie kan volgens de huidige fysica
niet sneller dan het licht; Hulspas 1997, p. 106-107), en dan nog zal een
ruimtereis vaak decennia of zelfs eeuwen duren. 3 Een enkeling draaide
de redenering om: aangezien ufo’s veelvuldig worden waargenomen en
mensen door buitenaardsen worden ontvoerd (alien abductions), moet het
intergalactisch reizen mogelijk zijn. Het was opvallend dat ik de meeste
reacties gemakkelijk kon relateren aan oplossingen uit de sciencefiction:
a. reizen via zwarte gaten / wormholes (Star
Star Trek
Trek),
b. reizen via (zelfgemaakte) portals (Stargate,
Stargate Contact),
Stargate,
Contact
c. geestelijk reizen (Contact),
Contact
Contact),
d. reizen via gedachtekracht (?),
e. reizen via dimensies (?),
f. tijdreizen door de ruimte (vgl. H.G. Wells, The Time Machine),
g. reizen op warp-speed (Star
Star Trek
Trek),
h. reizen via disrupties in het ruimte-tijd-continuüm (Star
Star Trek
Trek),
i. reizen in ‘winterslaap’ (2001,
2001, A Space Odyssey
Odyssey, Alien, Aliens, Alien 3),
j. het moederschip is een self-supporting wereld waarop vele generaties zouden kunnen leven (Star Wars, Star Trek, vooral de Enterprise en
het Borg-collectief),
k. reizen met de planeet zelf (Nibiru).
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Weliswaar zijn oplossingen in sciencefiction soms de neerslag van wetenschappelijke theorievor ming, maar ze zijn vooralsnog hoogst hypothetisch. De kans dat reizen door een zwart gat mogelijk is, is vele malen
kleiner dan de kans dat een ruimteschip verpulverd wordt in een zwart
gat. Met name de reacties c, d en e kwamen overigens weer in de buurt
van de ontstoffelijking of vergeestelijking van de alien (zie het vorige
hoofdstuk).
In de tweede stelling verdedigde ik het standpunt dat aliens met de
wereldleiders zouden komen overleggen, in plaats van stiekem rond te
vliegen in ufo’s (vgl. Hulspas 1997, p. 110), vee te verminken, mensen
te ontvoeren en zich louter te openbaren aan een profeet als Raël (zie
Raël 2002). Er werd behoorlijk gereageerd op de tweede stelling, en een
veelgehoorde respons was: we kunnen ons niet in de gedachten van de
aliens verplaatsen, en kunnen derhalve hun werkwijze niet begrijpen.
Dit antwoord kwam naar mijn smaak dicht in de buurt van de religieuze
uitspraak ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’. Vervolgens openbaart zich
blijkens de discussie een scala aan mogelijkheden.
a. De mensheid is nog helemaal niet toe aan contact met aliens; we zijn
nog te agressief, en te kolonialistisch en egoïstisch ingesteld.
b. Aliens zoeken geen contact om een cultuurschok te voorkomen.
c. Aliens zoeken juist geen contact met regeringen, want die zijn corrupt en niet te vertrouwen. Ze maken alleen contact met mensen die
eraan toe zijn (vgl. de uitverkorenen).
d. De goede aliens (bijv. Nordics) houden zich zoveel mogelijk afzijdig,
alleen de slechte aliens (Greys) zijn verantwoordelijk voor kwalijke
zaken als cattle mutilations4 en abductions.
e. Er is allang contact tussen aliens en de machthebbers op aarde, maar
deze contacten worden geheimgehouden. Economieën zouden ten onder gaan als bijvoorbeeld een technologie als vrije energie beschikbaar
zou komen.
f. De aliens zijn al heel lang op aarde en maken achter de schermen de
dienst uit (de Reptilians van David Icke).
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g. Het is niet uitgesloten dat de aliens uiteindelijk agressieve bedoelingen blijken te hebben.
Het is een caleidoscoop aan particuliere opvattingen, die soms haaks op
elkaar staan. Wederom onderkennen we religieuze elementen: alleen de
uitverkorenen krijgen contact met de buitenaardsen, en er zijn goede en
kwade aliens, zoals er vroeger engelen en duivels waren.
Tot slot de reacties op de derde stelling aangaande het (al te) menselijke
uiterlijk van de aliens, wat men niet zou verwachten bij een volkomen
onafhankelijke evolutionaire ontwikkeling. De reacties waren niet overweldigend, maar er zat meer eenheid in.
a. De fictie van films en dergelijke zal zeker van invloed zijn geweest
op het alien-beeld dat mensen hebben.
b. Het heeft kennelijk een groot evolutionair voordeel om een hoofd
en twee ogen et cetera te hebben; als dit op aarde zo is, waarom dan
elders ook niet?
c. Mensen en aliens lijken wel degelijk op elkaar, omdat ze een deel
van het DNA delen: de mens is namelijk geschapen door de Anunnaki
(de theorie van Sitchin).
Vooral de laatste opvatting leek de nodige aanhang te hebben. Ook hier
lijkt de kritiek van de wetenschap op het etnocentrische alien-beeld een
reactie te hebben opgeroepen: het verhaalrepertoire heeft aansluiting gezocht bij een genetische familieverwantschap tussen mensen en aliens.
Samenvattend kan vastgesteld worden dat kritiek op het standaard ufoverhaal gepareerd wordt met nieuwe theorieën, inzichten en verhalen;
voor een niet onaanzienlijk deel lijkt er geput te worden uit de sciencefiction, complotverhalen en nieuw ontwikkelde mythologieën.
Ik keer terug naar wat ik in het begin van dit hoofdstuk besprak. Zoals nieuwe verhalen kunnen zorgen voor nieuwe standpunten, zo brengen nieuwe
perspectieven weer nieuwe verhalen voort. Hoe meer de lichtbollentheorie
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zich in de loop van de jaren negentig ontwikkelde en geaccepteerd raakte
in graancirkelkringen, des te meer werden lichtbollen ook daadwerkelijk
waargenomen, gefotografeerd en gefilmd – en trouwens ook gehoaxt. Het
waarnemen van de lichtbollen bracht weer meer verhalen in roulatie.
Zoals al eerder is vastgesteld, hebben graancirkels zelf een vorm-evolutie
doorgemaakt (zie bijv. Pringle 1999, p. 125-134). Toen er nog louter enkelvoudige cirkels in het gewas lagen, ontwikkelde zich het verhaal dat het
landingsplaatsen van vliegende schotels waren. Naarmate de formaties
complexer werden, bleek niet alleen de meteorologische verklaring van
Terence Meaden (die hij overigens al voortdurend had moeten aanpassen)
onhoudbaar, maar ook het verhaal dat een gelande ufo een afdruk in het
graan had achtergelaten (Schnabel 1994). Grote cirkels kregen er kleinere
satellietcirkeltjes bij, en naderhand ook zogenaamde grape-shots (kleine,
verderaf gelegen satellietcirkeltjes). Langzaam maar zeker ontwikkelden
zich (Keltisch aandoende) symbolen en abstracte pictogrammen, waaronder langgerekte formaties waarbij de cirkels met paden werden verbonden, en regelmatig voorzien werden van F- of sleutelachtige symbolen.
In sommige van deze formaties konden insectachtige vormen worden
onderscheiden – hoaxers Doug en Dave claimen deze ‘insectogrammen’
te hebben verzonnen om de cereologen, tevergeefs, te doen inzien dat
het wel mensenwerk moest zijn (Schnabel 1994, p. 274).

[zie afb. 52, p. 153]

Een van de theorieën werd nu dat de formaties door ufo’s vanuit de lucht
worden gemaakt, te meer daar men ook vanuit de lucht pas goed ziet wat
het voorstelt, en dit op de grond moeilijk te bepalen valt. Halverwege de
jaren negentig worden de graancirkels in Engeland steeds mathematischer
van vorm. De fractals (of Mandelbrot-sets) uit de chaostheorie verschijnen:
blijkbaar wordt er gecommuniceerd via de universele taal van de wiskunde. Steeds meer graancirkels lijken met een spyrograaf (tekenspeelgoed
uit de jaren zestig en zeventig) getekend te worden. Sommige graancirkels
lijken de vorm van mandala’s aan te nemen, wat dan weer aansluit bij de
vermeende helende capaciteiten van graancirkels. En tot slot verschijnen
er nog figuratieve graancirkels waarover de meningen onder croppies en
cereologen verdeeld raken – ik kom hier weldra op terug.
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Kritiek vanuit de buitenwereld maakt dat theorieën en verhalen aangepast
worden in graancirkel kringen. Een voor de buitenwereld problematisch
aspect aan de lichtboltheorie van Haselhoff was dat onverklaard bleef hoe
er zo’n scherpe rand kan ontstaan tussen plat en staand graan. Kennelijk
is er meer aan de hand dan het uitstralingseffect van de lichtbol, want
dan zou er niet zo’n scherpe afscheiding mogen zijn tussen het liggende
graan en het staande graan: het graan zou dan integendeel naar de randen
toe geleidelijk meer omhoog moeten staan. Inmiddels heeft Haselhoff
zijn theorie verfijnd tot de draaiende waaiertheorie.5 Vanuit de lichtbol
komt er nu een waaier die een scherp afgetekende cirkel plat draait. De
theorie verklaart daarmee overigens alleen de cirkelvormen, en niet de
rechte paden, want paden worden nooit roterend platgelegd.
Ook op het punt van de groeiknoopverlenging en de ontplofte groeiknopen is van buiten kritiek geweest. Het Amerikaanse BLT-onderzoeksteam
had allerlei fysische afwijkingen geconstateerd in platgelegd graan. Dit
zijn echter verschijnselen die altijd optreden bij platgelegd graan, ten
gevolge van fototropisme en gravitropisme.6 De cereologen trokken zich
vervolgens terug op het standpunt dat in hoaxes de gevolgen van fototropisme en gravitropisme pas na verloop van enkele dagen te vinden
zijn, terwijl de verlengde en ontplofte groeiknopen in ‘echte’ graancirkels
onmiddellijk te vinden zijn.
In hoofdstuk 7 zagen we dat er in graancirkels meer dan eens wit poeder
is aangetroffen, dat ge ïdentificeerd is als siliciumdioxide. Tijdens een
voordracht op de Elf Fantasy Fair van 2003 vertelde Bert Janssen zijn
publiek over dat poeder, en dat hij een gesprek had gehad met Laurence
Gardner, die zich bezighoudt met koning Arthur, de Heilige Graal en de
Ark des Verbonds. Gardner was gestuit op goud, en wel op mono-atomair poedergoud. Dit zou goud zijn waarvan de atomen elkaar hebben
losgelaten. Daardoor ontstaat er een berg losse goudatomen in de vorm
van wit poeder. Dat poeder komt, aldus Gardner en Janssen, in de hele
geschiedenis terug; bij de oude alchemisten, als manna in de bijbel en
wat elfen rondstrooien. Janssen zegt het volgende.
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En hij vertelde nog één ding, en daarom boeide het mij zo. Hij zei van:
weet je wat nou zo gek is, Janssen? Als je dat in een massaspectograaf
stopt, en dat is een machine om te achterhalen wat voor materiaal d’r
in voorkomt, dan zou je verwachten dat dat machientje gaat zeggen:
het is goud. Maar dat zegt ’ie niet. Wat ’ie zegt is: het is silicium. Het
is bijna puur silicium met een klein beetje vervuiling. En dat vond ik
ontzettend boeiend. En dat is mij pas een paar weken geleden overkomen, en ik heb nog geen tijd gehad om daar verder in te duiken. Jullie
zijn ook de eersten die het horen. Maar ik voel dat hier een hele grote
connectie zit.7
Bert Janssen is nog niet met een nader uitgewerkte oplossing gekomen,
en het is dus niet duidelijk welke ‘magische’ connectie hij zou willen
leggen tussen elfen, alchemie en graancirkels. Wat dit voorbeeld echter
duidelijk maakt is dat de uitwisseling van gegevens en verhalen in de
grenswetenschap ertoe leidt dat mensen hun eigen inzichten en verhalen
telkens bijstellen.

Mitsubishi bij Alton Barnes (1998). Foto: Janet Ossebaard.

Ik kom vervolgens terug op de figuratieve graancirkels. Er lijkt onder
croppies en cereologen een ongeschreven wet te bestaan die luidt: hoe
abstracter, des te mysterieuzer, en hoe figuratiever, des te suspecter. Een
abstract pictogram verraadt weinig over de herkomst en biedt veel ruimte
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tot interpretatie. Een figuratieve formatie is qua betekenis eenduidiger en
kan gemakkelijker als mensenwerk worden opgevat, omdat er menselijke
beeldtaal en logica in verwerkt is.
Toen er eind juli 2004 in het graan van Oude Tonge het beeldmerk van
de voetbalclub Feyenoord verscheen 8, heeft Robert Boerman niet eens de
moeite genomen om de formatie te bezoeken en in zijn database op te nemen. Het Feyenoord-logo is zo evident mensenwerk dat het de moeite van
onderzoek niet waard is. Datzelfde geldt voor andere menselijke vormen
die in het graan zijn gevonden, zoals de swastika, de fiets en de Mitsubishi. Niemand vertrouwt een graancirkel die TITS (tieten) schreeuwt.
In 1998 liet de Stichting Wakker Dier bij Anreep in Drenthe een varken
in het graan leggen om aandacht te vragen voor het welzijn van de varkens in de bio-industrie. [zie afb. 53, p. 154] Van de luchtfoto liet de stichting
ansichtkaarten maken (Klijnstra 2000, p. 98). Graancirkels kunnen om
uiteen lopende ideële en commerciële doeleinden gemaakt worden. Als
reclame voor de Agrarische Expo te Brussel werd een poster vervaardigd met een graancirkel in de vorm van een bord, een mes en een vork
– deze formatie was evenwel gePhotoshopt. Toen er op 9 augustus 2002
een graancirkel bij Wittem in Limburg werd gevonden met een diameter
van vijftig meter, wekte de vorm argwaan bij Robert Boerman: het leek
wel erg op een cd. Hij herinnerde zich dat niet lang daarvoor een productiemaatschappij contact had gezocht met zijn Stichting PTAH : of Boerman
wilde helpen een graancirkel in de vorm van een cd in het graan te leggen? Robert is er toen niet op ingegaan, maar hij had het vermoeden dat
dit alsnog de cd was.9 Korte tijd later werden zijn vermoedens bevestigd,
toen de graancirkel werd gebruikt in advertenties voor Samsung (Van der
Zande 2002). [zie afb. 54, p. 154]
De figuratieve Alien Faces van 2001 en 2002 hebben verdeeldheid gezaaid
onder de croppies en cereologen. Vooral de Crabwood-formatie van 2002
werd door Eltjo Haselhoff beschouwd als mensenwerk. Robert Boerman
twijfelt: hij weet niet wat hij ervan moet denken, maar hij heeft thuis wel
een ingelijste kleurenfoto van de graancirkel hangen. Cereologen als Amiel
Kamphuis, Janet Ossebaard en Evert Jan Poorterman zijn er daarentegen
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van overtuigd dat het een serieuze buitenaardse boodschap betreft.
In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 juli 2003 ontstond er een
graancirkel in de nabijheid van Dronten, aan de weg van Dronten naar
Elburg. Aan de andere kant van de weg is een parkeerplaatsje, want aan
het nabijgelegen kanaal is een visplaats (De Meerval) en er is een aanlegsteiger voor bootjes en pleziervaartuigen. Vanaf de wat hoger gelegen
brug over het kanaal is de graancirkel het beste te zien, maar wie niet
goed oplet, kan hem passeren zonder hem op te merken. Een visser zou
in de bewuste nacht, tussen 1.00 en 2.00 uur, een hond meermaals hebben
horen blaffen.10 Op het moment dat ik de graancirkel bezoek, zijn alleen
Robert Boerman en Jan Willem Bobbink samen met een verslaggever van
Omroep Flevoland langs geweest.11 De jonge boer had gevraagd om de
precieze locatie van de graancirkel niet te noemen, want hij had liever
geen bezoekers. Hij staat mij niettemin toe de graancirkel te bezoeken, en
verklaart enkele honderden euro’s schade te hebben. Verderop langs de
akker tref ik de buurman van de boer aan, die er voor honderd procent
van overtuigd is dat het mensenwerk is geweest. Hij verklaart dat het in
de bewuste nacht volle maan was, wat het werk vergemakkelijkt zal hebben. Er was parkeergelegenheid nabij. Er zijn geen sporen achtergebleven,
want door de hoge temperaturen van de afgelopen tijd was de kleigrond
keihard. Er waren graankorrels uit de halmen gevallen, wat volgens de
buurman duidt op mechanische druk.
In de formatie kan ik vaststellen dat het centrum van de graancirkel
precies in het sproeispoor ligt, en dat in het exacte midden een kale plek
is te vinden waar een hoaxer met een touw kan hebben gestaan.
55, p. 155]

[zie afb.

De formatie stelt een cirkel voor, met een ‘druppel’ of ‘omge-

keerde komma’ in het midden. Uit de manier waarop de winter tarwe
ligt, kan opgemaakt worden dat eerst de buitenkant van de grote cirkel
is platgelegd, daarna de binnencirkel voor de helft. Het tussenliggende
graan is vervolgens platgelegd, en als laatste is de druppelvorm aan de
binnencirkel gemaakt. Als ik in de graancirkel op mijn mobieltje kijk,
geeft die aan dat mijn batterij vol is, wat logisch is, want ik had hem de
vorige avond helemaal opgeladen. Vervolgens word ik overvallen door
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een hoosbui: op zulke momenten merkt men hoe lang het duurt eer men
weer van de akker af is. Het sproeispoor wordt modderig en lopen wordt
glijden. Als ik mijn auto bereik ben ik doorweekt en de blubber zit tot halverwege mijn broekspijpen. Wanneer ik buiten de cirkel bel met Robert
Boerman, is binnen twee minuten de batterij van mijn mobieltje leeg. Dit
feit voegt Boerman toe aan zijn rapport, want dit is de zoveelste mobiele
telefoon die dienst weigert bij een graancirkel. Met de batterij van mijn
relatief oude mobieltje is het niet meer goed gekomen. Ik heb een nieuw
telefoontje gekocht, maar heb daarbij de buitenaardse boodschap in de
wind geslagen.

Graancirkel in de vorm van het Vodafone-logo (Dronten 2003).
Luchtfoto: Robert Boerman.

De reden waarom ik deze casus namelijk vermeld is dat een luchtfoto van
de graancirkel al spoedig argwaan wekte: het was immers het logo van
Vodafone (‘How are you?’). Ook de boer was het al opgevallen.
TM: Was het u al opgevallen dat de graancirkel het logo is van Vodafone?
Boer: Ja, dat was ons ook al vrij snel opgevallen. Maar het zal wel
geen reclame zijn voor Vodafone, want die jongens zouden toch wel

proef 4

199

18-09-2006, 11:02

200

om toestemming hebben gevraagd en die paar honderd euro hebben
betaald.
TM: Dus er heeft niemand van Vodafone contact met u opgenomen?
Boer: Nee.
TM: U wist van niks?
Boer: Nee.
Robert Boerman had het ook al gezien. Normaal gesproken heeft hij
sowieso zelden een goed gevoel bij graancirkels in de Flevopolder, al
kan hij niet uitleggen waarom. Zo’n logo maakt de cirkel extra verdacht.
Toch is de graancirkel nooit commercieel gebruikt door Vodafone. Het is
goed mogelijk dat speelse hoaxers het relatief eenvoudige logo hebben
gebruikt, om daarmee een ludieke boodschap in het graan te leggen: ‘ET
phone home’ (Spielberg 1982). Toch sluit Robert Boerman in dit geval
een serieuze buitenaardse boodschap niet uit. Jan Willem Bobbink had
immers meerdere leylijnen gevonden die de vorm van de graancirkel
uitstekend konden verklaren. Sinds 2002 sluit Boerman niet langer uit
dat de buitenaardse graancirkelmakers zich inmiddels ook bedienen van
uiterst menselijke symboliek – en hier openbaart de repertoire-dynamiek
zich andermaal.
Dat komt door het verhaal van de graancirkel in Stadskanaal uit 2002.
Deze formatie bezocht Boerman op 30 juli na een tip van de Groningse
journalist Hans Huiting.12 Boer Aike Maarsingh verklaarde dat de graancirkel al vijf à zes weken op zijn veld lag, maar hij had niemand willen
informeren na zijn ervaringen met de graancirkel die het jaar daarvoor op
zijn akker verschenen was. Toen hadden De Telegraaf en SBS 6 er aandacht
aan besteed, en kreeg hij vervolgens veel te veel volk in zijn haver. Boerman trof in de formatie van 2002 ontplofte en verlengde groeiknopen aan,
andere groeiafwijkingen en schuin afgesneden halmen. De graancirkel
eindigde in... een hart met een pijl erdoor! Enerzijds treft de cereoloog
dus kenmerken van echtheid aan, anderzijds zeer menselijke symboliek.
Boerman is er een tijdlang door in verwarring gebracht, maar uiteindelijk
trok hij de conclusie dat boodschappen van boven nu ook aardse symbo-
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len kunnen bevatten. De scepticus zal ongetwijfeld eerder opteren voor
de tegenovergestelde conclusie, namelijk dat de lakmoesproef van de
echtheidskenmerken niet deugt. Na vijf à zes weken kunnen door gravitropisme en fototropisme van nature verlengde en ontplofte groeiknopen
optreden. Andere groeiafwijkingen kunnen evengoed natuurlijk zijn. En
de schuin afgesneden halmen kunnen veroorzaakt zijn door hazen.

Hart met pijl in graancirkel Stadskanaal 2002. Foto Robert Boerman.

Men ziet echter hoe sterk een bepaalde geloofsovertuiging kan doorwerken in de beleving en interpretatie van feiten in de werkelijkheid: het
verhaalrepertoire van Robert Boerman maakte een nieuwe verandering
door, daarbij echter nog altijd vasthoudend aan de elementaire premisse
dat graancirkels geen mensenwerk hoeven te zijn. Wie dat koppig vindt,
moet bedenken dat ieder mens redeneert vanuit een aantal elementaire
premissen en een grote hoeveelheid voor waar aangenomen verhalen: of
het nu gaat om christenen en moslims, of om athe ïsten en wetenschappers.
Men kan van de wetenschap wel beweren dat haar premissen exact en
juist zijn, en gebaseerd op verifieerbare feiten, maar de geschiedenis toont
aan dat de interpretatie van de feiten lang niet altijd correct is geweest.
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Ook in een ander opzicht zijn de visies en verhaalrepertoires van Robert
Boerman dynamisch gebleken: tot voor kort nam hij aan dat graancirkels
ofwel gemaakt worden door hoaxers of aliens (Boerman 2001a), maar
inmiddels behoren volgens hem ook natuurkrachten en psychische
krachten tot de mogelijkheden.13 In het laatste geval zouden graancirkels gemaakt kunnen worden met onze eigen gedachtekracht, eventueel
via het ‘morfogenetische veld’ – een theorie die is geponeerd door Bert
Janssen (2004).
Zo goed als de ufologie in de loop der jaren de nodige veranderingen
heeft ondergaan, zo voltrekt dat proces zich ook in de cereologie. Ongetwijfeld zal een onderzoeker over tien of twintig jaar in graancirkelkringen weer nieuwe inzichten en verhalen aantreffen.
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Verhalen over Donar, numerologie en de oude Friezen
‘Testen, proeven... Je kunt niet alles in testen en proeven vangen!
Ik zal je eens wat laten zien... Moet jij me maar eens vertellen of dat
suggestie is.’ Hij liep driftig naar de boekenkast, bladerde ruw door
enkele boeken en smeet toen een boek open op tafel. Op de opengevallen bladzijde stond een foto van een graancirkel. ‘Kan dat nou door
mensen zijn gemaakt? Dat geloof je toch zelf niet.’
‘Het is zo kunstzinnig, dat ik juist denk van wel.’
‘Je hebt ook nog overal een antwoord op hè?’
‘Dat kan ik van jou ook zeggen! Je wilt per se uitgaan van het minst
waarschijnlijke en dat begrijp ik niet. Jij wilt het mysterie koesteren.
Maar je kunt de hemel nu eenmaal niet een stukje verder naar beneden halen omdat het zo aangenaam aanvoelt. Dat is een schijnzekerheid.’
Toon sloeg boos het boek dicht. ‘Nou, als je er zó over denkt...’
‘Je kunt een mysterie nu eenmaal niet op de palm van je hand houden.’
‘Ik wil helemaal niets aantonen. Ik vertel gewoon wat ik weet.’
‘Je weet niks, je voelt dingen.’
‘Godver... Wat dram jij door.’
Deze dialoog is afkomstig uit de roman Blauwdruk van de Heerlense scepticus, pianodocent en schrijver Henry de Hoon (zie De Hoon 2001, p. 2829). Het boek vertelt het verhaal van twee broers die elkaars tegenpolen
zijn. De ik-persoon Lawrence is een sceptische rationalist, terwijl broer
Toon enigszins gemodelleerd is naar voormalig Oibibio-goeroe Gerrit-Jan
Heijn. Roman en dialoog zijn uiteraard fictie, maar de manier waarop
hier dezelfde feiten vanuit een ander wereldbeeld volkomen tegengesteld
worden ge ïnterpreteerd, is veelzeggend. Met het erfdeel van zijn vader
richt Toon een new-agecentrum op. Toon leeft in een wereld van alternatieve geneeswijzen, bloesem- en aromatherapie, dimensies, energieën,
aardstralen, vegetarisme, praten met bomen, chakra’s en aura’s.
Zo goed als dat voor het romanpersonage Toon opgaat, geldt ook voor
de croppies en cereologen dat graancirkels deel uitmaken van een gro-
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ter geheel. Binnen het geheel van overtuigingen en concepties nemen graancirkels
bij hen nooit een ge ïsoleerde plaats in. Hun
graancirkelverhalen en overtuigingen kunnen inhoudelijk verschillen van persoon tot
persoon, maar ze maken telkens deel uit van
een conglomeraat aan ideeën, die tezamen
Eltjo Haselhoff, 2005.

een omvattend beeld van de wereld of zelfs

Foto: Theo Meder.

van de gehele kosmos vormen.

Alhoewel Eltjo Haselhoff in woord en geschrift tamelijk terughoudend is
in het blootgeven van het wereldbeeld waarin zijn visie op graancirkels
is ingebed, schemert er af en toe toch iets van door. Bijvoorbeeld in zijn
verhaal over Donar.
Een ander voorbeeld dat mij van jongs af aan bezig heeft gehouden
is het verhaal van de Germaanse god Donar, die (tijdens onweer) ‘in
zijn kar over de wolken reed en met vuur gooide’. Ik leerde dit verhaal
indertijd op de lagere school, en heb me minstens twintig jaar afgevraagd waar die Germanen de waanzin vandaan haalden. Volgens mij
hadden de Germanen er indertijd een dagtaak aan om alleen maar te
overleven: wild vangen, wintervoorraden aanleggen, stammenoorlogen uitvechten, terpen bouwen; ik kan me niet voorstellen dat deze
relatief primitieve volkeren zich indertijd de luxe (of de mentaliteit)
konden veroorloven om rustig te gaan filosoferen over de vraag: wat
is onweer eigenlijk? Dat ze een concept als goden verzinnen kan ik
me nog wel voorstellen, maar een gedetailleerd relaas over een god
in een kar die over de wolken rijdt vind ik een uiterst merkwaardig
verhaal uit de mond van prehistorische mensen. Indien in die lang
vervlogen tijden echter ooit een Germaan getuige is geweest van een
buitenaards wezen dat in zijn ruimtevoertuig stapt en met een hoop
lawaai, rook en vuur in de wolken verdwijnt, dan lijkt het mij volkomen plausibel dat hij de volgende keer dat het onweert, vermoedt dat
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die god weer in zijn kar over de wolken rijdt. Een en ander lijkt me
een zeer plausibele verklaring voor het ontstaan van de Donar-mythe.
(Haselhoff 1998, p. 180-181)
Vanuit een sceptische optiek valt hier wel het nodige commentaar bij te leveren. Er bestaat, zeker in grenswetenschappelijke kring, een hardnekkig
vooroordeel ten aanzien van de primitieve mens. Deze zou tot niet veel
meer in staat zijn geweest dan wat primaire lichaamsfuncties, en al wat
naar kennis en kunst zweemt zou hij nooit zelf hebben kunnen bedenken,
maar van intelligenter wezens aangereikt hebben moeten krijgen. Maar
in plaats van een half beest was de vroege homo sapiens waarschijnlijk
even nieuwsgierig, inventief, creatief en ondernemend als de moderne
mens: er stonden hem alleen veel minder technologische hulpmiddelen
en kennis ter beschikking. Dat maakt op de huidige mens een onbeholpen
indruk, maar zegt niets over de intellectuele capaciteiten van de primitieve mens. Zoals Haselhoff al aangeeft, was iedere primitieve beschaving
in staat en in de gelegenheid om een religie te ontwikkelen. Om aan een
religieus systeem een verhaal toe te voegen over een dondergod Donar of
Thor is een koud kunstje. De Germanen zullen zich niet de vraag hebben
gesteld ‘Wat is onweer eigenlijk?’, want daarmee zouden ze al min of meer
onderkennen dat het ‘onweer’ was. Wat ze zich zullen hebben afgevraagd
is: ‘Wat is dat voor kabaal en vuur?’ Dat het bovennatuurlijke antwoord te
vinden is bij een langs de hemel rijdende dondergod, wiens stem buldert
als de donder, en wiens hamerslagen en wagen vuur verspreiden, lijkt in
dit cultuurstadium niet meer dan logisch.
Maar hier gaat het niet om. Wezenlijk voor de etnoloog is het omkeringsmechanisme dat hier gehanteerd wordt (afgezien van de vraag of dit juist
is of niet). Het gaat om de manier waarop Haselhoff redeneert vanuit dezelfde optiek als Von Däniken en Sitchin. Het religieuze fenomeen wordt
op modern-technologische wijze gerationaliseerd en vervangen door een
buitenaards verklaringsmodel. De god Donar op zijn kar wordt vervangen door een alien in een ruimtevaartuig – kennelijk wel een roestbak van
een raket (‘een hoop lawaai, rook en vuur’), en bepaald geen geruisloze
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schotel die vliegt op anti-zwaartekracht en nulpuntenergie. Verder is het
van belang om vast te stellen dat het grenswetenschappelijke paleo- SETIonderzoek er vaak alle belang bij heeft om de primitieve mens zo primitief
mogelijk voor te stellen: niet in staat om zelf naar de planeten en sterren
te kijken, niet in staat om zelf megalieten rechtop te zetten of piramides te
bouwen. Voor creatieve en wetenschappelijke doorbraken zou de vroege
homo sapiens telkens buitenaardse hulp hebben nodig gehad, en die hulp
werd door hem vervolgens voor goddelijk versleten.
Het Donar-verhaal staat bij Haselhoff nog enigszins op zichzelf. Als we de
denkbeelden van Robert Boerman bezien, dan zien we al veel duidelijker
hoe hij bouwt aan een uitgewerkte kosmologie en wereldgeschiedenis
waarbinnen de graancirkels hun plek krijgen. In zijn boek met de veelzeggende titel Graancirkels, Goden en hun Geheimen: de Geschiedenis van de
Mensheid, beschreven in het Graan betoogt hij – zoals in hoofdstuk 10 al is
uiteengezet – dat graancirkels ‘goddelijke’ boodschappen zijn van onze
scheppers uit de kosmos, de Anunnaki. Boerman is eveneens gevoelig
voor het technologisch en buitenaards interpreteren van oude mythologieën, want hij zegt: ‘Wij denken dat wij met onze geavanceerde kennis,
technologie en wetenschap alles weten, maar in werkelijkheid weten wij
erg weinig. Alles moet wetenschappelijk bewezen worden, terwijl, als wij
gewoon op oude overleveringen en mythen afgaan, hoe verwonderlijk die
ons soms in de oren mogen klinken, dan komen wij naar mijn idee een
stuk verder’ (Boerman 2001a, p. 103). Op zeker ogenblik kwam Boerman
erachter dat maten en vormen van graancirkels numerologisch te duiden
zijn, als men iedere Hebreeuwse letter een getalswaarde toekent.
Alep
Bét
Giemel
Dalét
Hé
Vauw
Zajin
Chét

1
2
3
4
5
6
7
8

Tét
Jot
Kaf
Laméd
Mém
Noen
Samék
Ajin

9
10
20
30
40
50
60
70

Pé
Tsadé
Kóf
Résh
Shien
Tav

80
90
100
200
300
400

De Hebreeuwse letters en hun getalswaarde (Boerman 2001a, p. 119).
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Vervolgens werkt hij aan de hand van de DNA-graancirkel uit 1996 bij Alton
Barnes de graancirkelcodes verder uit. De formatie had 89 cirkels: 8 staat
voor Chét en 9 staat voor Tét, en samen betekent dat ‘niet officieel’, aldus
Boerman (2001a, p. 119-120). Dat klopt, vervolgt hij, want ergens zat er nog
een linksdraaiende cirkel verborgen onder een rechtsdraaiende cirkel, dus
eigenlijk had de formatie 90 cirkels. Maar 89 kan ook opgevat worden als
80 + 9, wat geen vertaling oplevert, maar wel als men gaat spiegelen: 90
+ 8 betekent ‘helder’. En zo gaat Boerman nog een tijdje door: 8 x 9 = 72.
De cijfers 7 en 2 leveren de vertaling ‘vloeiend’ op. Als we spiegelen naar
27, dan komt de vertaling uit op ‘verachten of minachten’. Vervolgens kan
89 ook nog gebruikt worden om 8 en 9 bij elkaar op te tellen tot 17, en dat
laat zich vertalen naar ‘toen, verleden’, terwijl de spiegeling 71 ‘dat wil
zeggen’ betekent. Dergelijke optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen, splitsingen en spiegelingen past Boerman vervolgens ook nog
toe op de 12 chakra’s van de formatie, alsmede op de 38 en 39 cirkels per
DNA-string; zo levert 30 + 8 bijvoorbeeld ook nog eens de vertaling ‘levens-

kracht (= DNA)’ op. Het zal duidelijk zijn welk een vrije omgang Boerman
zich veroorlooft met getallen en betekenissen. Uiteindelijk rangschikt hij
de gevonden woorden in een zinvol verband en komt hij op de volgende
verborgen boodschap uit voor de graancirkel als geheel: ‘Doordat de goden iets deden wat (van hogerhand?) niet mocht, verachtte/minachtte men
de mensheid in feite en was men schuldig omdat de goden de mensheid
in de materie vast hebben gezet’ (Boerman 2001a, p. 129).
Dat klinkt raadselachtig, maar voor Boerman is het duidelijk: ooit had de
mensheid twaalf strengen DNA, maar die zijn door onze scheppers teruggebracht tot twee strengen. Het was de mens niet geoorloofd evenveel te
weten en te zien als de ‘goden’. Door deze ingreep in het DNA is de mens
niet langer paranormaal begaafd en zit hij vast in de derde dimensie.
Maar wát houdt ons in die 2 strengen

DNA?

Tijdens mijn zoektocht

kwam ik tot de ontdekking dat er onder de Grote Piramide ‘iets’ verborgen ligt dat de mensheid in hun 2 strengen DNA houdt. [...] Je zou
dus zeggen dat als het door de goden verborgen ‘iets’ weer gevonden
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wordt, dat de mensheid weer kan beschikken over de volledige DNA
van 12 strengen! Men zou dan weer beschikking hebben over de zintuigen die men nu niet heeft. Het ‘weten, zien en horen’ van dingen
die wij op ‘normale’ wijze niet kunnen weten, zien of horen, en derhalve alleen aan paragnosten is weggelegd. Wij worden weer de spirituele wezens die wij eigenlijk behoren te zijn. Het enige probleem is
dat als wij van het ene op het andere moment de volledige DNA weer
tot onze beschikking zouden hebben, dat het merendeel van de aardse bevolking het niet zal overleven. Mijn idee is dan ook dat we beetje
bij beetje worden voorbereid op wat komen gaat. Graancirkels zijn
hier een onderdeel van. [...] Kunnen wij straks verder in een nieuwe
wereld, of wacht ons een grote ramp, waarvan het merendeel van de
bevolking het niet zal overleven? [...] Gaan we ten onder, of bestaat er
een mogelijkheid om verder te gaan in een andere dimensie? Een dimensie waar men weer terug kan keren tot de 12 strengen DNA die wij
in vervlogen tijden ooit hebben gehad? (Boerman 2001a, p. 97-98)
Mede omdat Boerman de terugkeer van Nibiru verwacht in 2012, krijgt
zijn betoog hier tot op zekere hoogte een apocalyptisch karakter: ons lot
zal onzeker zijn, maar voor degenen die voorbereid zijn lonkt er wellicht
de belofte van het voortleven als hogere spirituele wezens.
De piramide van Gizeh krijgt van Boerman een bijzondere betekenis toegedicht. Hij betoogt dat het bouwwerk veel ouder is dan gewoonlijk wordt
aangenomen. De piramide zou ruim 15.000 jaar oud zijn (p. 94), en dateren
van vóór de laatste pole-shift
pole-shift, die de zondvloed veroorzaakte (p. 92-93). De
piramide fungeerde als baken in de aanvliegroute voor de Anunnaki (p.
99). Tevens is de piramide een acupunctuurpunt voor de aarde (p. 100). De
drie piramides en de Nijl tezamen vormen ook nog eens een exacte kopie
van het sterrenbeeld Orion en de Melkweg rond 10.450 voor Christus (p.
94). De piramide van Gizeh is feitelijk gebouwd om de kennis te bewaren
na de zondvloed (p. 93), en onder de piramide bevindt zich dan ook een
bouwwerk van twaalf verdiepingen (p. 95). Het

DNA-geheim

is eveneens

onder de piramide te vinden (p. 97-98).
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In de optiek van sceptici zal Boerman inmiddels ver afgedwaald zijn van het pad
van elementaire logica en feitenkennis,
en de weg zijn ingeslagen van pseudowetenschap, occultisme en religie. Zelf
ervaart hij dat geenszins zo: hij baseert
zich op allerlei grenswetenschappelijke
geschriften, gesprekken met mensen
en eigen inzichten, en heeft daar naar

Robert Boerman thuis met wichelroede

zijn gevoel een eigen logische en tevens

langs een leylijn lopend. Foto: Theo

sluitende interpretatie uit gedestilleerd.

Meder, 2003.

Zijn wereld klopt. Een van zijn credo’s is
het bekende new-ageconcept dat toeval niet bestaat: alles staat met alles
in verband, en daarom mogen ook allerlei verbanden – hoe buitenissig
ook – gelegd worden door middel van intuïtie, vrije associatie en zelfs
magisch denken. Dit principe maakt het niet alleen mogelijk dat de goddelijke boodschappen van de graancirkels numerologisch gedecodeerd
kunnen worden, en dat de mensen als werkvolk in een laboratorium zijn
geschapen door buitenaardsen, maar – opmerkelijk genoeg – ook dat
mensen kunnen re ïncarneren.1
Degene die in de Nederlandse graancirkelkringen zijn kosmologie en
wereldgeschiedenis het breedst heeft uitgebouwd, is Evert Jan Poorterman, en ook zijn verhaal is een selectief samenstel van grenswetenschappelijke lectuur, gesprekken met geestverwanten en eigen ontwikkelde
inzichten en hypotheses. 2 Hij beziet de wereld nadrukkelijk door de bril
van Sitchin. Dat gaat zo ver dat zelfs de Amerikaanse inval in Irak door
hem wordt gerelateerd aan de wederkomst van Nibiru en de Anunnaki
in 2012: de Amerikaanse machthebbers willen greep hebben op de heilige
grond van Sumerië – bakermat van schepping en beschaving – als de ‘goden’ hier naar terugkeren. Astronomen zouden volgens hem de planeet
al hebben zien aankomen, maar zwijgen hierover. Ook de aanslag op de
Twin Towers en de moord op Pim Fortuyn maken, aldus Poorterman,
onderdeel uit van het alomvattende Amerikaanse plan om de wereld te
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domineren. Maar ook iets veel kleinschaligers en onschuldigers als de
viering van Sint en Piet moet uiteindelijk verklaard worden vanuit de
Sumerische geschiedenis: Sinterklaas is te herleiden tot de wetenschappelijke schepper, terwijl Zwarte Piet een herinnering is aan de eerste
zwarte slaaf die hij creëerde. 3 In het volgende zal ik in het kort proberen
te schetsen hoe Poortermans kosmologie in elkaar steekt.
Het verhaal begint met een grote zwervende planeet Nibiru – door Poorterman bij voorkeur GUD genoemd4 – die het heelal doorkruist en door
onze zon wordt ingevangen. Een maan van Nibiru komt in botsing met de
planeet Tiamat. De brokstukken van de maan en een stuk van de planeet
vormen de asteroïdengordel. De planeet Tiamat wordt weggestoten en
komt in een baan om de zon terecht tussen Mars en Venus. Deze planeet
is de aarde, Gaia of Ki (de gekiepte planeet). Met zijn grote omloopbaan
keert Nibiru elke 3600 jaar terug in ons zonnestelsel, en 450.000 jaar geleden waren de geavanceerde bewoners in staat tot ruimtevaart. Overigens
vormen deze Anunnaki – vanwege de klimatologische omstandigheden
op hun planeet: koud en donker – een blank en koudbloedig reptielenras,
en ieder wezen kan waarschijnlijk honderdduizenden jaren oud worden. 5
In het bijbelboek Genesis worden de Anunnaki wel Nefilim of Elohim
genoemd: zij die uit de hemel kwamen.
De geleerde Enki komt aanvankelijk met vijftig Anunnaki naar de aarde.
Enki betekent in de commandotaal van de Anunnaki EN.KI: heer van de
gekiepte planeet. En Anunnaki betekent AN.UN.NA.KI: hemel-eenheid
speciaal gevormd voor Ki. Maar ook vanuit het huidige Nederlands valt
hun naam te verklaren: ze kwamen met een minimum aan materieel,
en dus praktisch ‘in hun nakie’ (dit is steevast een punt in het verhaal
waarbij de luisteraars in de lach schieten). Ze landen in de Indische Oceaan nabij Mesopotamië, en ze vestigen zich in Sumerië in een basiskamp
genaamd Eridu (E.RI.DU: huis gerealiseerd na vertrek). Ze scheppen
hier een habitat met een dicht wolkendek, om zich te beschermen tegen
de zon. Na de volgende passage van de planeet Nibiru groeit het aantal
Anunnaki op aarde. Hun opdracht is om het goud te delven in de mijnen
dat nodig was om de kwetsbare atmosfeer van Nibiru te repareren. Het
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werk is zwaar, de quota worden niet gehaald en er breekt een staking uit
onder de mijnwerkers. De broer van wetenschapper Enki, de militaire
bevelhebber Enlil neemt de macht over. Zo’n 200.000 jaar geleden wordt
besloten om een slavenvolk te creëren, en uit een combinatie van het DNA
van de homo erectus en dat van de Anunnaki wordt in het laboratorium
van Eden de eerste zwarte mensenslaaf geschapen: Adam (AD.AM: gemengde in het leven gezet). Er werden meerderen van dit ras geschapen
middels ‘broedgodinnen’, maar omdat het ras zichzelf niet voort kon
planten, werd besloten ook een vrouwelijk exemplaar te maken: Eva
(E.VA: lichaam van vaak; ze moest immers vaak paren en bevallen). Na
het negroïde ras worden het mongoloïde en blanke ras geschapen. Volgens Poorterman was het blanke ras een succesvoller genetisch experiment, dat bovendien dichter bij de schepper stond.
Toen een volgende passage van Nibiru een zondvloed dreigde te veroorzaken, heeft Enki gezorgd dat Noach een ark bouwde om te overleven.
Na de zondvloed brak de atmosfeer open en begon de zon op aarde te
schijnen. Veel Anunnaki keerden terug naar hun planeet, anderen trokken zich op aarde in het donker terug, maar hebben achter de schermen
nog steeds veel macht. In het Midden-Oosten breken de piramide-oorlogen uit; Sodom, Gomorra en de raketbasis bij Baalbek worden vernietigd
in een atoomaanval. Enkele blanke volkeren, gezamenlijk de Munabtutu
(‘vluchtelingen voor de grote ramp’) genoemd, weten tijdig een goed
heenkomen te vinden in Europa. Onder die volken bevinden zich de
Kelten en de Friezen (allebei namen voor ‘koukleumen’, want ze vinden
het in het noorden erg koud).
In 1999 ontdekte Evert Poorterman de oertaal. Hij begon met een kaartenbak met Sumerische, Akkadische en Babylonische woorden en lettergrepen met hun betekenis erbij. Enerzijds leerde hij daar het Kwando uit,
de korte commandotaal van de Anunnaki. Anderzijds kwam hij tot het
inzicht dat hij het Sumerisch en alle andere talen van de wereld vanuit
het Nederlands kon verklaren. De aloude stelling van Johannes Goropius
Becanus (Jan van Gorp, 1519-1572), namelijk dat ‘Diets’ synoniem is aan
‘d’oudst’ (de oudste) en de taal was die al in het paradijs werd gesproken,
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werd hiermee nieuw leven ingeblazen. De Maastrichtse duizenddichter
Willem Hietbrink had zich er ook al succesvol mee beziggehouden 6, en
dit was voor Poorterman een inspiratiebron. Hij is ervan overtuigd dat bij
de terugkeer van de Anunnaki de Nederlanders met hun taal het gemakkelijkst met hen zullen kunnen communiceren.
Dat het Nederlands de oudste taal is, komt omdat de Friezen de taal vanuit
het aardse paradijs in Sumerië hebben meegenomen – althans, dat maakt
Poorterman op uit meerdere gegevens, waaronder het Oera Linda Boek.
Friesland is genoemd naar Freya’s land, en Freya was de volksmoeder die
de Friezen vanuit het Midden-Oosten naar Europa leidde en onderweg
de beschaving bracht. Een centraal punt wordt Den Burgh op Texel, waar
de teksten van de wet op de muren worden gegraveerd. Steden in WestFriesland hebben een naam die nog naar de oostelijke culturen verwijzen:
Medemblik komt van Medea’’s blik, en Enkhuizen was eens Enki-huizen.
De humor dat in het Oera Linda Boek de zeegod Neptunus eigenlijk de
Friese zeevaarder ‘neef Theunis’ is, ontgaat Poorterman enigszins, met
name omdat hij zelf serieus opgaat in dit soort etymologische exercities,
en gewend is aan het idee dat personen ten onrechte vergoddelijkt kunnen worden.
De sinterklaasviering bestaat bij ons nog in zijn meest zuivere vorm,
omdat deze folklore door de Friezen is meegenomen vanuit Sumerië. De
witte ‘god’ Enki is de sinterklaasfiguur, omdat hij veel kinderen heeft
geschapen en er ook liefde voor wist te ontwikkelen. De zwarte knecht
Piet is de eerste zwarte slaaf Adam. In Egypte stond Enki bekend als Ptah,
bij de Germanen als Wodan. Ook Wodan, zijn vliegende paard Sleipnir
(‘slaap niet’) en zijn knecht Ruprecht zijn verbeeldingen van Sinterklaas,
zijn schimmel en Zwarte Piet. De chocoladeletters en banketletters die
wij elkaar schenken, herinneren aan het feit dat Enki ons de taal en het
schrift heeft gegeven. De speculaas- en taaitaaipoppen verwijzen naar
de schepping van Adam en Eva.
De voordracht die Evert Jan Poorterman hield op de Elf Fantasy Fair in 2003
eindigde heel toepasselijk met de volgende, haast profetische woorden.
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En dat is eigenlijk het verhaal dat ik wilde vertellen. Dat onze taal
afkomstig is uit Sumerië. En eigenlijk zeg ik daar dus ook mee: de
meest zuivere Sumeriërs, de Friezen (niet alle Friezen, maar zeg maar
de eerste migratie-Friezen, die in Nederland aankwamen, in de Nederlanden) dat dat nog hele zuivere Sumeriërs zijn. En het gekke is:
als onze scheppers binnenkort terugkomen, onze goden op die Planet
X, dan zijn wij het die met hen kunnen communiceren. Niet de Fransen, niet de Amerikanen, niet de Spanjaarden of de Italianen, maar
wij wel. Wij kunnen met ze communiceren. Ik heb correspondentie
met een mevrouw uit Engeland, Chilbolton, en zij is meerdere malen
ontvoerd door ufo’s. In feite is het ufo-fenomeen, net als het graancirkel-fenomeen, zeer nauw verbonden met onze scheppers, de goden
van de planeet die eraan komt, en nog veel meer zaken. En zij zegt dat
ze tijdens een ontvoering een keer zodanig bij bewustzijn was, dat ze
die wezens met elkaar heeft horen spreken, converseren, uitwisselen.
En ze zegt: ‘Voorzover ik dat als Engelse huisvrouw kan beoordelen,
spraken zij German, Dutch’, Duits. Waarmee eigenlijk het verhaal
rond is, en we weer uitkomen bij de goden, die ons naar hun beeld
hebben geschapen en van wie wij taal en schrift hebben geleerd. En ik
eigenlijk alleen maar kan zeggen dat als onze scheppers Nederlands
of Duits of Dutch spreken, wij dus in feite de meest verbonden personen op deze planeet zijn met onze goden. En ik zou zeggen: probeer
zo min mogelijk te verengelsen, en wees trots op je Nederlandse taal,
want het is de oudste ter wereld. [...] We mogen met recht trots zijn dat
we tot die 20 miljoen mensen behoren die Nederlands spreken, en met
de Duitsers erbij op zo’n dikke 100 miljoen zitten. En op deze planeet
een taal spreken die we dus ver voor de zondvloed, honderdduizenden jaren geleden al, van onze scheppers hebben geleerd.7
De bemoedigende moraal van het verhaal is dus dat een kleine taal en
cultuur toch groot kunnen zijn, en dat wij Nederlanders in de toekomst
nog een belangrijke rol kunnen gaan spelen op het wereldtoneel.
De mythologie van Poorterman bestaat uit drie grote componenten: (1)
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de Earth Chronicles-reeks van Zecharia Sitchin, (2) de Friese mythologie
uit het Oera Linda Boek en (3) zijn eigen ontdekking van het Nederlands
als oertaal. Deze hele mythologie van Poorterman is (net als die van Von
Däniken, Sitchin en Icke) strikt bezien vanuit reguliere wetenschapsdisciplines als de assyriologie, archeologie, geschiedenis, cultuurhistorie,
etnologie, antropologie en linguïstiek in vrijwel alle opzichten anachronistisch en incorrect. En toch is het Poortermans waarheid en werkelijkheid. Hij merkt dat hij in wetenschappelijke kringen regelmatig tegen
een muur van onbegrip oploopt, maar niettemin sterkt hem dit in het
idee dat hij op de goede weg is. In 2012 wil hij nog wel eens zien wie er
gelijk had.
In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien hoe er door cereologen actief
gebouwd wordt aan een wereldbeeld met een manier van denken, redeneren en associëren die in grenswetenschappelijke kringen geaccepteerd
wordt en letterlijk tot een grensverleggende manier van wetenschap beoefenen wordt gerekend. Dat deze manier van redeneren wordt verguisd
door de reguliere wetenschap, wordt door grenswetenschappers regelmatig ge ïnterpreteerd als een vorm van bewustzijnsvernauwing en zelfs
angst in het huidige wetenschappelijke denken.
Tijdens de

DCCCS -vergadering

van 22 juni 2003 legde Evert Jan Poorter-

man mij uit wat mijn naam betekende in het Kwando: Theo is TE.HE.U en
dat staat voor ‘thema – hevig – diepe bron of kennis’. Mijn naam kondigt
volgens Evert aan dat ik hard op weg ben een grote ontdekking te doen.
Waarvan akte.
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Verhalen van kwantumfysica tot vrije energie
Toen de Friese cultuurhistoricus Goffe Jensma, in het dagelijks leven
onderzoeker aan de Fryske Akademy te Leeuwarden, op 6 december
2004 aan de universiteit van Groningen ging promoveren op het Oera
Linda Boek (Jensma 2004), had Evert Jan Poorterman ook een uitnodiging
gekregen om de plechtigheid bij te wonen. Poorterman besloot te gaan
en kwam in een hem nieuwe wereld terecht met onbekende rituelen en
actores: de promovendus, de promotor, paranymfen, de pedel en hoogleraren met baretten en toga’s. Het zat Poorterman niet lekker dat de overheid kennelijk wel geld wilde steken in onderzoek dat aantoont dat het
Oera Linda Boek een negentiende-eeuwse mystificatie is, maar geen geld
over had voor onderzoek dat bewijst dat het boek een dertiende-eeuws
afschrift is van een oeroude bron van Friese wijsheid, geschiedenis en
mythologie. Gezien vanuit zijn eigen mythologische perspectief had
Poorterman natuurlijk alle belang bij een hoge ouderdom en aantoonbare authenticiteit van het Oera Linda Boek. Dat de reguliere wetenschap
hier kennelijk niet aan wenst mee te werken, ervaart hij als een vorm van
starre vooringenomenheid. Hij weigert te geloven dat het boek één grote
practical joke was van François HaverSchmidt, Eelco Verwijs en Cornelis
over de Linden, en wijst erop dat Goffe Jensma toegeeft dat er misschien
nog een oudere (hypothetische) versie bestaan heeft: die oudere versie
kan altijd wél authentiek zijn, meent Poorterman.
In een dergelijke gemoedstoestand woonde Poorterman de promotie bij.
Op humoristische wijze deed hij er vervolgens verslag van voor de lezers
van zijn nieuwsbrief en voor de grenswetenschappelijke lezers van Frontier Magazine.1 Hij herkende in de hoogleraren vooral de stripfiguur van
Meester Kwel (uit de stripreeks Billie Turf ) en vergeleek Jensma met Pietje
Bell. Ik neem enkele passages uit het verhaal van Poorterman over.
Na enige plichtplegingen werd de promovendus de gelegenheid geboden zich te verdedigen op de vragen van de professoren, die tot
taak hadden de promovendus uit te dagen en hem te testen op zijn
parate kennis betreffende zijn dissertatie (proefschrift). Dat viel vies
tegen. Wat een huichelarij! [...] Ik vond de hele show in de aula van de
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Rijks Universiteit Groningen een aanfluiting en van een behoorlijke
onbenulligheid. Als je al kunt promoveren in de godgeleerdheid op
zoiets lulligs als de mogelijke samenwerking van drie mannen die
rond 1860 een boek in elkaar geknutseld zouden hebben, dan kan ik
zeker promoveren en doctor worden in net zulke prangende onderzoeksgebieden! Tjonge jonge wat een devaluatie van de wetenschappelijke onderzoekswereld! Voor Goffe Jensma ben ik blij. Hij heeft
een nieuwe titel, heeft niemand tegen de haren in gestreken en is
verzekerd van zijn pensioen... [...] De heren wetenschappers blonken
uit in eensgezindheid en slap gewauwel en hebben verzuimd Jensma
bij zijn ballen te pakken. [...] Nogmaals, kijk niet te veel op tegen de
wetenschappers in het algemeen omdat veel van hun onderzoek en
publicaties slechts zaken behandelen die er niet toe doen. Het stelt
vaak niet al te veel voor. [...] Ik heb Jensma de hand gedrukt en mij
bekend gemaakt en hij kwam sympathieker over dan zijn onderzoek,
slaafsheid en zijn verschijnen in het tv-programma over het Oera
Linda Boek deden vermoeden. Ik denk dat we de degens nog wel gaan
kruisen, maar denk niet dat ik ga ‘pappen en nathouden’... Zijn kop
moet er wel af! (Poorterman 2005)
Ik heb nu de meest negatieve opmerkingen geselecteerd, vooral om te
laten zien dat de reguliere wetenschap wordt voorgesteld als een samenzwerende kliek, die gelijkgezinden aan vaste baantjes vol irrelevant
onderzoek helpt, en grenswetenschappers systematisch niet aan bod
laat komen met (in hun ogen) relevant onderzoek. Dit is niet zomaar een
particuliere mening van Poorterman, maar een opinie die in de grenswetenschap breder gedragen wordt.
In de grenswetenschap wordt veelvuldig geclaimd dat het onderzoek
wordt verricht volgens wetenschappelijke methodes. Die claims kunnen
nagenoeg nooit worden waargemaakt – alleen Eltjo Haselhoff is zich als
fysicus terdege bewust van wetenschappelijke methodologie, al krijgt
ook hij kritiek vanuit sceptische hoek – en dit is de voornaamste reden

proef 4

216

18-09-2006, 11:02

217

dat het grenswetenschappelijke werk door de wetenschappelijke wereld
steeds wordt afgedaan als pseudo-wetenschap. Vanuit het perspectief van
de wetenschap worden er in de grenswetenschap te veel speculatieve en
onverifieerbare uitspraken gedaan, wordt er over het algemeen niet in
wetenschappelijk erkende tijdschriften gepubliceerd, schiet de bewijsvoering tekort en zijn de geschriften op het punt van bronnenkritiek,
notenapparaat en verantwoording onder de maat.
In plaats van een negatief begrip als ‘pseudo-wetenschap’ hanteert men
in graancirkelkringen en elders bij voorkeur het zelf ontwikkelde begrip
‘grenswetenschap’. Eigenlijk heeft dit begrip niet eens zozeer betrekking
op een alternatieve manier van wetenschap beoefenen: de notie verwijst
primair naar het object van onderzoek. Er worden namelijk fenomenen
onderzocht die de reguliere wetenschap laat liggen: graancirkels, ufo’s,
cryptozoölogie, nulpunt-energie et cetera. Als de grenswetenschappers
hun onderwerpen zouden behandelen als geloofsvormen zonder wetenschappelijke pretenties, en net als christenen getuigende stukjes zouden
schrijven in parochieblaadjes, dan zouden ze door de sceptici en wetenschappers waarschijnlijk met rust worden gelaten. Maar juist de grenswetenschappers ervaren hun onderwerpen niet als vormen van geloof, en de
neerslag van hun onderzoek niet als geloofsbelijdenissen. Hun onderwerpen zijn in hun beleving realiteiten die serieus onderzoek behoeven.
Omgekeerd beziet de grenswetenschap de reguliere wetenschap met
argusogen. De wetenschappelijke wereld wordt gezien als een zelfingenomen gesloten gemeenschap met oogkleppen op, waarbinnen gefixeerde
afspraken over de ‘werkelijkheid’ worden gemaakt waaraan iedereen zich
dient te houden en waarvan niet mag worden afgeweken. Paul Liekens
verklaarde op het Frontier Symposium van 2004 wat ‘wetenschap’ betekent: ze zetten hun ‘weten’ op een ‘schap’ en komen er voor de rest
niet meer aan. 2 Deze uitspraak werd met gelach en applaus begroet. Een
elite aan wetenschappers bepaalt wat de moeite van onderzoek waard
is, en hoe het onderzocht moet worden. Iedereen hoort in dit wereldje
zijn professor na te praten. Wie zich aan de regels houdt, wordt beloond,
en wie dat niet doet, ligt eruit. Onafhankelijke denkers worden niet
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gewaardeerd in de academische wereld. De wetenschap wordt betaald
door en staat derhalve ook in dienst van het establishment. Binnen de
wetenschappelijke wereld heerst angst voor inmenging van buiten en
voor alternatieve opinies. De grenswetenschap wordt als bedreigend
ervaren, zo menen veel grenswetenschappers.
De houding van de grenswetenschap ten opzichte van de reguliere wetenschap is op z’n minst ambivalent te noemen, want anderzijds kan de
grenswetenschap het ook weer niet stellen zonder een aantal zekerheden
en verworvenheden van bepaalde wetenschapsdisciplines. De ambivalentie schuilt met name in de volgende punten.
1. Wetenschappelijke theorieën en zekerheden die de grenswetenschappers in hun denken ondersteunen, worden erkend en benadrukt.
2. Wetenschappelijke uitspraken en bewijzen die niet passen in de
grenswetenschappelijke denkwijze, kunnen als fouten of vergissingen worden afgewezen.
3. De eigen grenswetenschap wordt ook wetenschap genoemd, en de resultaten van onderzoek worden regelmatig als bewijzen aangedragen.
In het volgende zal ik deze drie punten nader uitwerken.
1. Veel van de astronomische kennis wordt zonder problemen omarmd:
niemand bestrijdt bijvoorbeeld dat Mercurius en Venus dichter bij de zon
staan dan de aarde en Mars, en niemand bestrijdt de opeenvolging van
de asteroïdengordel, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. De
onenigheid begint pas bij de vraag hoe de asteroïdengordel is ontstaan,
en bij de vraag of er ook een Planet X bestaat. Ook de basisprincipes van
de wiskunde staan in grenswetenschappelijke kringen niet ter discussie:
niemand ontkent het bestaan van mathematische figuren als de cirkel, de
driehoek en het vierkant. De discussie ontstaat pas over de vraag of er
werkelijk verborgen (of ‘heilige’) geometrie in graancirkels te vinden is.
Zecharia Sitchin heeft van meet af aan beweerd dat Mars in het verleden
bewoonbaar is geweest en dat er water op de planeet aanwezig was. Sinds
NASA-foto’s
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aangetoond, wordt dit als een wetenschappelijk bewijs voor Sitchins
stelling aanvaard.
Tijdens het Frontier Symposium van 2004 hield Bert Janssen een lezing
onder de titel: ‘Graancirkels, een quantum leap’. 3 In zijn verhaal geeft hij
meerdere voorbeelden van graancirkels die door de ene persoon worden
gezien, terwijl ze door de andere persoon niet zijn opgemerkt.4 Bert vertelt dat hij het ook aan den lijve ondervonden heeft: als hij in Engeland
op graancirkels geattendeerd wordt, blijkt hij er overheen gevlogen te
zijn zonder ze te hebben gezien. Ook in Nederland zijn hem dergelijke
voorvallen overkomen. Toen hij in 1994 op zoek ging naar een graancirkel bij Assen, kon hij die maar niet vinden. Eindelijk ziet hij vanuit zijn
auto in een veld plots een graancirkel liggen, maar dit blijkt een andere
te zijn. Hij loopt er naartoe, en als hij weer terugkeert bij zijn auto, blijkt
de graancirkel niet meer zichtbaar, ook niet als hij er voor de zekerheid
nog eens langsrijdt. Een graancirkel die in 1997 vanuit de trein van Hoogeveen naar Groningen werd gezien door een jongen, bleek later vanuit
de trein niet meer zichtbaar, terwijl de formatie er nog altijd lag. Bert
vindt dit geen gevallen meer van per ongeluk een graancirkel over het
hoofd zien, en zocht samen met wijlen Bram Vermeulen de verklaring in
de kwantumfysica.
En plotseling schoot me één van die discussies met Bram weer te binnen: ‘Bert, Bert, het is allemaal kwantum!’ [...] Wat hij zei, kwam uit de
kwantum-mechanica. In de kwantum-mechanica heeft men ontdekt
– en dat is in 1920 al geweest – dat je je eigen realiteit creëert. Oftewel:
als je een experiment doet, op kwantum-mechanisch niveau, dan bepaalt de observator wat de uitkomst is. Totdat je een observatie doet,
is het allemaal een ‘probability wave’, een waarschijnlijkheidsgolf. [...]
Op het moment dat je kijkt, wordt het echt. 5
De kwantumtheorie is weliswaar ontwikkeld voor observaties op subatomair niveau, zoals Bert ook zegt, maar heeft wel degelijk natuurkundige en filosofische implicaties gehad voor de voorspelbaarheid van
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verschijnselen en de exactheid van observaties op hogere niveaus. In
grenswetenschappelijke kring levert de door de reguliere wetenschap
ontwikkelde kwantumtheorie derhalve een bruikbaar model op (zie ook
McTaggart 2005).

De drie Mexicaanse piloten en de infraroodopnames die zij maakten van de ufo’s.

2. Bruikbare wetenschappelijke theorieën worden omarmd, maar wetenschappelijke opvattingen die indruisen tegen de grenswetenschappelijke
visie worden gemakkelijk beschouwd als fouten, vergissingen of vooroordelen van starre en onwetende wetenschappers. Een goed voorbeeld
was de reactie van astronoom en scepticus Vincent Icke op de opnames
van ufo’s in Mexico, die op 11 mei 2004 waren vrijgegeven. Ik sta eerst
stil bij de voorgeschiedenis.
Op 5 maart 2004 voert een militair surveillancevliegtuig boven Campeche, Mexico, een routinevlucht uit op zoek naar illegale drugstransporten. Er is radar- en infraroodapparatuur aan boord om elk ongewoon
vliegverkeer te kunnen detecteren, wat rond 17.00 uur ook daadwerkelijk
waargenomen wordt. De inzittende majoor en twee luitenants nemen zowel bewegingen waar op de radar als op de FLIR (de infraroodapparatuur),
maar ze slagen er niet in visueel contact te maken. Eerst gaat het om één
vliegend object, maar het worden er al snel twee: ze vliegen met zeer hoge
snelheden en verschijnen voor en achter het surveillancevliegtuig. De
hoeveelheid objecten groeit ten slotte aan tot elf: de elektronica toont ze in
formatie vliegend en op zeker moment het vliegtuig omsingelend, maar
visueel contact blijft uit. Kort nadat de bemanning alle boordlichten heeft
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uitgedaan, verdwijnen de ufo’s. Het rapport van de piloten wordt door het
Mexicaanse ministerie van Defensie bestudeerd, en de hulp wordt ingeroepen van journalist en ufoloog Jaime Maussan. Op 11 mei 2004 wordt al
het materiaal vrijgegeven en wordt er een persconferentie belegd, waarin
de piloten, hun generaal en de ufoloog vrijuit mogen spreken.6
Het nieuws, het beeldmateriaal en de geluidsopnames uit de cockpit
leidden wereldwijd tot opwinding, vooral in de wereld van de ufologie.
Vanaf 12 mei wordt er heftig gedebatteerd op de Nederlandse discussielijst DossierX, en het gevoel van een reële doorbraak overheerst. Uit de
sceptische hoek komen allerhande verklaringen voor de geregistreerde
verschijnselen: falende radar- en infraroodapparatuur, weerballonnen,
neervallend ruimteschroot van de Mir, vliegtuigformaties, militaire lichtfakkels, meteoren, plasmabollen, bolbliksems, vlammen van boortorens
in de Golf van Mexico, enzovoort.7 Bij het

VARA-programma

Nieuwslicht

verscheen op 15 mei astronoom Vincent Icke die tegenover Paul Witteman verklaarde: ‘Ja maar dit is echt héél erg aards hoor, dat garandeer
ik je, nee dit is niet buitenaards, dit is ongetwijfeld gewoon een aards
bijverschijnsel.’ Het leverde een storm van verontwaardiging op bij de
leden van DossierX, en moderator Rinus Nienhuis schreef een open brief
aan Icke, waarop hij ook antwoord kreeg. Daarin bleven de standpunten
lijnrecht tegenover elkaar staan. Icke redeneert immers dat buitenaardse
ruimteschepen ons onmogelijk kunnen bereiken, en dat de waarneming
in Mexico derhalve niet van buitenaardse oorsprong kan zijn. 8
Een ander geval waarin wetenschap en grenswetenschap feiten in de werkelijkheid tegengesteld interpreteren is de mythologie. Terwijl wetenschappers de mythologie opvatten als een narratief geloofssysteem over goden,
menen grenswetenschappers als Erich von Däniken en Zecharia Sitchin
dat de verhalen getuigen van buitenaards contact. Laatstgenoemde zienswijze impliceert dan dat de reguliere wetenschap er faliekant naast zit.
3. Hoewel de reguliere wetenschap bij de grenswetenschappers lang niet
altijd een goede reputatie heeft, willen de grenswetenschappers hun onderzoek ook graag erkend zien als een vorm van wetenschappelijk on-
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derzoek. En soms lukt dat ook: de lichtboltheorie van Eltjo Haselhoff is
geaccepteerd voor en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
Physiologia Plantarum.
Een ander geval is de vrije energie of nulpunt-energie, die volgens sceptische wetenschappers niet kan bestaan (vgl. Hulspas 2001), en in de categorie ‘perpetuum mobile’ of ‘koude kernfusie’ thuis hoort, maar waarnaar de grenswetenschappers serieus onderzoek doen om te bewijzen dat
het wél bestaat. Frank Bonte is voorzitter van een onderzoeksgroep naar
nulpunt-energie, waarvan ook een cereoloog uit de

DCCCS -groep

lid is.

Over de materie zijn op Frontier Symposia lezingen gehouden door Eltjo
Haselhoff en Theo Paijmans. Alhoewel de begrippen soms door elkaar
gebruikt worden, is het strikt genomen zo: vrije energie is in feite gratis
of extra energie, terwijl nulpunt-energie een soort oerenergie is.9 Er wordt
gezocht naar technologieën, die het mogelijk maken om energie om te
zetten in meer energie, of om de onuitputtelijke bron aan oerenergie aan
te boren. Haselhoff heeft in eerste instantie uitleg gegeven bij het eerste,
en uiteengezet dat bezien vanuit de huidige fysica en de wet van behoud
van energie het onmogelijk is om met energie méér energie op te wekken.10 Vervolgens vertelt Haselhoff over het wiel van Faraday waarmee
energie opgewekt kan worden: er blijkt echter een fluctuatie in deze
energieafgifte te zitten, en als men erin zou slagen om de energiepieken
te oogsten en de energiedalen over te slaan, dan zou er dus vrije energie
gewonnen kunnen worden. Als men er 100 watt in zou stoppen, dan zou
er bijvoorbeeld 130 watt uit kunnen komen. Haselhoff heeft via internet
zelfs een Moduled Electric Generator (zonder bewegende delen) gekocht
voor 100 dollar, die vrije energie zou genereren: zelf hield hij de mogelijkheid open dat hij een partij Duracell-batterijen in een bak met teer had
gekocht. Hij heeft het apparaat echter nooit mogen ontvangen (en er is
ook geen 100 dollar van zijn rekening afgeschreven).11 Haselhoff legt uit
dat de oliebronnen over enige tijd uitgeput zullen raken en dat er grote
behoefte is aan nieuwe vormen van energie. Dan zou een uitvinding als
vrije energie ideaal zijn, maar om de een of andere reden lijkt het van
hogerhand te worden tegengehouden:
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Als iemand zo’n machine gemaakt heeft, heeft hij gewoon een heel
groot probleem. Meestal wat er gebeurt is dat er patent op wordt aangevraagd. [...] En wat er dan gebeurt is dat er een secrecy act wordt uitgevoerd. Een secrecy act is een soort van, ja, een Amerikaanse grondwet, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar het komt er
in de praktijk op neer dat mensen van de Amerikaanse overheid bij
je thuis komen en zeggen: leuke machine, meneer, leuk gedaan, heel
knap van u, maar u weet niet waar u mee bezig bent. Het is allemaal
heel gevaarlijke technologie, het is wapentechnologie, het is een gevaar voor de volksgezondheid en gevaarlijk voor u. Wij kunnen helaas niet tolereren dat u er mee doorgaat. Vrije energie? Ja, dat vind ik
ook. Lijkt er heel erg op, hè? Ja, dat vind ik ook. Is toch niet zo, hoor!
Maar het is wel heel gevaarlijk. Dus we moeten het allemaal in beslag
nemen en o wee als je er mee verder werkt. Ja, raar verhaal, ik heb het
ook maar gehoord.12
Volgens Haselhoff staan er voor overheden en de olie-industrie zulke
enorme belangen op het spel, dat vrije energie actief zou kunnen worden
tegengewerkt. In theorie zit er volgens sommigen ook een gevaarlijke
kant aan de opwekking van vrije energie: het zou lokaal de zwaartekracht
verstoren.
Voor de nulpunt-energie haalt Haselhoff vervolgens een oude theorie uit
de kast, namelijk die van de aether (de oerenergie of kosmische energie),
die in het universum overal aanwezig zou zijn – een concept dat het absolute vacuüm in de ruimte dus ontkent (vgl. McTaggart 2005, p. 41). Ook
deze bron van hoog-energetische aether zou aangeboord kunnen worden,
maar hier speelt weer het probleem van de zwaartekracht: ‘Als je een
hele grote centrale zou maken, dan krijg je een heel groot gravitatieveld,
dan krijg je ineens de hele Noordzee over je heen: vervelend.’ De reden
waarom Haselhoff zich in vrije energie is gaan verdiepen, is naar zijn
zeggen: ‘omdat ik vermoed dat vrije energie ook ten grondslag ligt aan het
ontstaan van graancirkels.’ Aangenomen wordt dat ook vliegende schotels met iets als vrije energie of nulpunt-energie voortgestuwd worden.
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Volgens Theo Paijmans is vrije energie niet alleen noodzakelijk voor ons
toekomstige energieprobleem, maar heeft het ook een spirituele component: ‘vrije energie is belangrijk voor de evolutie van de mensheid.’ 13
Paijmans vertelt dat aan de techniek om vrije energie te benutten al meermaals gewerkt is, zoals door John Worrell Keely (1837-1898), Nicola Tesla
(1856-1943), Carl Chapeller (1875-1947) en Johannes Wardenier (1912-1960),
maar dat zij allemaal ‘maatschappelijke tegenkracht’ ondervonden.14
Een andere wet die in de wetenschap onverkort geldt is die van de zwaartekracht. Bert Janssen bezocht een heuvel in de nabijheid van Butzbach in
Duitsland, waar de zwaartekracht niet leek te werken. Op een zeker punt
loopt de weg optisch gezien duidelijk omhoog, maar noch een auto in
z’n vrij, noch plastic flessen met water rollen naar beneden, maar – voor
het oog – omhoog. Wetenschappers kunnen wel beweren dat dat niet
kan, Bert heeft proefondervindelijk ervaren dat het wél kan. Hoe hij het
verschijnsel moet verklaren weet hij vooralsnog niet (Janssen 2003).
Evert Jan Poorterman zag in het spijkerschrift van de Sumerische kleitabletten een soort stenotaal in lettergrepen, die onder andere vanuit het
Nederlands verklaard zou kunnen worden. Hij maakte zijn wetenschappelijke vinding kenbaar aan de assyrioloog Herman Vanstiphout van de
Universiteit van Groningen. Poorterman parafraseert wat het antwoord
was: ‘Meneer Poorterman, wij assyriologen hebben sinds de ontdekking
van het spijkerschrift en de mogelijkheid het te transcribreren, bindende
afspraken gemaakt waaraan wij ons strikt houden. Aan die afspraken
valt verder niet te tornen. De vertalingen zijn compleet en goed zoals ze
zijn. En u mag helemaal niet de woorden in stukjes knippen, zoals u dat
doet.’ Vanstiphout had geen goed woord over voor Sitchins beweringen,
en de Leidse assyrioloog Remco de Maayer sloot zich hierbij aan.15 En
wederom stuit dus een ontdekking die door een grenswetenschapper als
wetenschappelijk wordt ervaren op een gebrek aan erkenning door de
reguliere wetenschappers.
Een laatste voorbeeld. Hans Hesselink is naast tandarts ook homeopaat
en acupuncturist. Hij vertelt dat acupunctuur een energetische geneeskunde is.16 Over het lichaam van de mens loopt een aantal meridianen.
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Als het systeem in harmonie is, dan is men gezond. Als er een verstoring
van de harmonie optreedt, dan wordt het lichaam vatbaar voor ziekte. Op
de meridianen zitten acupunctuurpunten: door met een naaldje in zo’n
punt te prikken, kan men informatie versturen waardoor het natuurlijke
energiesysteem zich herstelt en de mens geneest. De aarde is in feite ook
een levend lichaam of een levend systeem, waarvan het magnetische veld
in beweging is: de aarde heeft een magneetveld met energiebanen. Zoals
er meridianen over het lichaam lopen, zo lopen ze ook over de aarde.
Stonehenge is een acupunctuurpunt voor de aarde. Een graancirkel kan
evengoed een boodschap zijn om het energieveld van de aarde te helen.
Hesselink blijft wel met de vraag zitten: wie maken de graancirkels, en
wat doen graancirkels met ons en met de aarde? Alhoewel Hesselink
niet claimt met een wetenschappelijke theorie te komen, is zijn verhaal
ingebed in een theorie die tenminste medische pretenties heeft. En weer
zal de reguliere wetenschap de claims niet erkennen.
In het grenswetenschappelijke discours is al met al een duidelijke ambivalentie te onderkennen ten aanzien van de wetenschap. Twee gevleugelde uitspraken kunnen er regelmatig gehoord worden, namelijk: ‘Dit
is wetenschappelijk bewezen!’ en ‘De heren en dames wetenschappers
hebben het weer helemaal fout.’ Met de eerste uitspraak kan een verworvenheid uit de reguliere wetenschap worden omarmd, maar het is evengoed mogelijk dat bedoeld wordt dat grenswetenschappers iets hebben
aangetoond. De tweede uitspraak heeft steeds betrekking op ‘missers’
in de reguliere wetenschap. Het mag duidelijk zijn dat er een haat-liefdeverhouding bestaat tussen wetenschap en grenswetenschap. Vanuit
de grenswetenschap wordt de wetenschap regelmatig kortzichtigheid,
vooringenomenheid, geslotenheid en onbetrouwbaarheid verweten. De
starre houding van de wetenschap wordt zelfs ge ïnterpreteerd als een
vorm van tegenwerking en een poging tot verspreiding van opzettelijke
desinformatie. En daarmee komt het complotdenken nadrukkelijk in
beeld.
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Moonhoax, chemtrails en cirkelgaten in Simonshaven
Niet iedereen in de wereld van graancirkels en grenswetenschap gelooft in
samenzweringen die de waarheid moeten verhullen, maar velen zijn toch
wel in mindere of meerdere mate besmet door het complotvirus. Degenen
die overtuigd zijn van een bestaand complot zijn niet zelden verbaasd
dat andere mensen het complot niet zien, of liever gezegd: niet willen
zien. Debunkers en sceptici zijn, vanuit deze optiek, bewust bezig om het
graancirkelfenomeen te ontkennen en ridiculiseren, en de gewone mensen
onwetend en mak te houden. In de meest extreme vorm van complotdenken zijn allerlei machtige organisaties, bedrijven, regeringen, geleerden en
politici niet te vertrouwen. Achter de schermen zouden zelfs Reptilians of
Illuminati aan de touwtjes trekken, zoals David Icke (2000) betoogt. Niet
alleen ten aanzien van graancirkels wordt informatie achtergehouden en
desinformatie opzettelijk verspreid: dit zou op allerlei terreinen gebeuren.
Als dit waar zou zijn, dan zou men verwachten dat gewetensvolle en kritische journalisten zulke complotten wel zouden ontdekken en openbaren,
maar tot frustratie van de complotdenkers lopen ook de journalisten aan
de leiband van het establishment en houden ze wijselijk hun mond. Dit
was een van de redenen, waarom Anton Teuben de website Niburu (sic)
oprichtte met ‘Onthullend en bewustmakend nieuws’.1
Onder alle volkeren hebben de Amerikanen wel de slechtste reputatie
ten aanzien van doofpotaffaires en complotten. Op basis van getuigenissen van Bob Lazar, die er gewerkt zou hebben, herbergt Area 51 (Groom
Lake, Nevada) verschillende buitenaardse ruimteschepen en mogelijk
ook (dode en levende) aliens (Burgess 1996, vgl. Spielberg 2002). Maar het
kan evengoed een geheime basis zijn, waar nieuwe Stealth-vliegtuigen
en andere militaire prototypes ontworpen en getest worden (Hayakawa
2003).
De Amerikaanse Apollo-landingen op de maan zouden – binnen het
complotdenken – een studioproductie geweest zijn. In de ‘Week van het
Complot’ zond het

VPRO -radioprogramma

Madiwodo op 3 oktober 2003

een interview uit met Herman Hegge, die zich verdiept heeft in de door
Ralph René in 1994 ontwikkelde moonhoax. Hegge sluit niet uit dat de
Amerikanen toch naar de maan zijn geweest, maar dat al het foto- en
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filmmateriaal mislukt is door de straling en de extreme temperaturen,
en dat thans de bekende foto’s en films aards studiowerk zijn. Maar het
is volgens hem evengoed mogelijk dat de Apollo 11 (1969) en volgende
helemaal niet naar de maan zijn geweest. Hegge wijst op een aantal
verdachte zaken. Op de maanfoto’s lopen de schaduwen niet parallel,
wat kan duiden op de aanwezigheid van meerdere lichtbronnen (studiolampen), terwijl er op de maan maar één lichtbron was, namelijk de zon.
De schaduwen zouden op de maan gitzwart moeten zijn, maar dat blijkt
op de foto’s niet zo te zijn. Op de foto’s zijn geen sterren te zien, en de
astronauten verklaren ook bij terugkeer geen sterren te hebben gezien,
en dat terwijl de maan geen atmosfeer heeft. [zie afb. 56, p. 155] Op de maan
wapperde de Amerikaanse vlag, terwijl er geen wind staat. Als de films
op dubbele snelheid worden afgespeeld, vertonen de astronauten plots
aardse bewegingen. Tevens kan men zich afvragen of de astronauten de
dodelijke straling van de Van Allen Belt hebben kunnen overleven. De
VPRO -journalist

vraagt Hegge nog waarom de NASA zo knullig te werk zou

gaan. Hegge moet er het antwoord op schuldig blijven, maar zegt nog wel
dat whistle blowers (klokkenluiders) met opzet foutjes hebben achtergelaten op foto’s, zodat het bedrog later ontdekt zou worden. 2
Dit zijn nog maar enkele van de vele argumenten die in stelling zijn gebracht door mensen die vraagtekens hebben geplaatst bij de maanlandingen. 3 En de verdachtmakingen zijn ook weer gedebunkt: de asynchrone
schaduwen worden veroorzaakt door het geaccidenteerde maanlandschap, de schaduwen zijn niet zwart vanwege de reflectie van de zon op
het maanoppervlak, het zonlicht verhindert het zichtbaar worden van de
sterren, de vlag wappert alleen als een astronaut hem aanraakt, dubbele
filmsnelheid levert geen aardse beelden op, en de Van Allen Belt is niet
zo gevaarlijk als men denkt.4 Toch heeft deze debunking nauwelijks tot
geen effect gehad op degenen die geloven in de moonhoax. De pogingen
tot debunking worden zelfs gezien als een bewijs voor het bestaan van
de doofpotaffaire. Eén argument is overigens maar zelden in stelling gebracht door de debunkers: de Amerikaanse astronauten hebben in 1969
reflectors geplaatst op de maan, en daarop worden vanaf het McDonald
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Observatorium in Texas per jaar nog zo’n 240 laserstralen afgevuurd om
berekeningen te kunnen uitvoeren over de positie van de aarde (Quinn
2004).
Het is niet eens zozeer vanuit het idee dat de Amerikanen er technologisch gezien niet toe in staat zouden zijn, dat er in een moonhoax wordt
geloofd – de vluchten van de Space Shuttle en de Marswagentjes worden
immers niet in twijfel getrokken. Het verhaal is vooral een bevestiging te
meer dat de Amerikanen niet altijd te vertrouwen zijn in hun berichtgeving, en dat men steeds wantrouwen dient te koesteren. Niet voor niets
zegt Dave Custers: ‘Het lijkt dat het enige wat naar de maan ging de
eerlijkheid tegenover de wereldbevolking was’ (Custers 1999, p. 25).
Verder zijn er de chemtrails waarmee de Amerikanen (en anderen?) ons
mogelijk willen verdoven.

[zie afb. 57 en 58, p. 156]

Volgens sceptici is een

chemtrail gewoon een contrail: een streep condens die een vliegtuig achterlaat in de lucht. Onder bepaalde weersomstandigheden met een hoge
luchtvochtigheid wordt de hemel, zeker in de buurt van vliegvelden, in de
loop van de dag dicht geborduurd met condensstrepen (Nanninga 2004).
Maar er zijn ook mensen die een onderscheid maken tussen de gewone
condensstrepen en de chemtrails. Na afloop van de

DCCCS -vergadering

in 2004 kwamen Amiel Kamphuis, Michiel Koperdraat en Paula VeenVoskuil te spreken over chemtrails.
Amiel: ‘Je hebt chemtrails en contrails. Contrails zijn gewoon condensatiesporen van vliegtuigen; die lossen vrij snel weer op. Maar chemtrails die worden losgelaten door vliegtuigen blijven langer hangen.
Ze zeggen dat de Amerikanen ze in de dampkring verspreiden om de
invloed van buitenaardsen op aarde tegen te gaan.’
Michiel: ‘Ja, zo werd het beweerd in Frontier
Frontier; dat heb ik ook gelezen.
Er wordt ook wel beweerd dat die chemtrails de bedoeling hebben om
het gat in de ozonlaag te reduceren. Op de terugweg vanuit Griekenland ben ik er door eentje heen gevlogen. Het was een breed spoor dat
ineens ophield. Ik zag de chemtrail in de verte vanuit het raampje opdoemen. Toen heb ik zo snel mogelijk mijn camera uit m’n tas gepakt.
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Na de eerste foto (nog net voor de vleugel) maakte ik de tweede foto
aansluitend, en zie je hoe snel het vliegtuig de trail passeerde.’
Amiel: ‘En is die foto gelukt?’
Michiel: ‘Ja, hij is gelukt. Het was geen contrail, want die is veel witter.
Deze was grijs.’
Amiel: ‘Die Amerikanen zitten ons gewoon te vergiftigen.’
Paula: ‘Ja, er zijn ook verhalen bekend dat chemtrails werden losgelaten boven een dorp, en dat iedereen zich meteen beroerd voelde:
iedereen werd moe en lusteloos.’ 5
Het artikel in Frontier Magazine
Magazine, waarnaar verwezen wordt, spreekt ervan dat de sporen veel langer blijven hangen dan normaal, dat men de
nevel naar beneden ziet druipen, en dat men er lichamelijke klachten
van krijgt. Sommige ooggetuigen zien een vliegtuig plots ophouden met
sproeien, omkeren en het sproeien weer hervatten. In lucht-, water- en
bodemmonsters zou barium zijn aangetroffen, alsmede aluminium,
titanium, polymere vezels, virussen en bacillen. In Nederland zouden
de spray-vliegtuigen opereren vanaf luchtmachtbasis Den Helder. In het
artikel worden verschillende verklaringen overwogen, zoals herstel van
de ozonlaag en tegengaan van het broeikaseffect, een schild tegen ufo’s en
ontvolkingspolitiek. Een andere theorie luidt dat de mensheid in 2012 zal
evolueren naar een DNA met meer strengen, en dat de chemtrails bedoeld
zijn om dit proces tot staan te brengen (Keating & Vredeveldt 2003).
Tijdens het Frontier Symposium van 2004 gaf de Amsterdamse re ïncarnatietherapeut Albert Toby een presentatie over subliminale boodschappen
tijdens tv-uitzendingen.6 Het betreft hier televisieprogramma’s, waarin
afbeeldingen en tekstboodschappen weliswaar zichtbaar op het beeldscherm te zien zijn, maar niet te lezen zijn, omdat ze elkaar te snel opvolgen. De boodschappen zouden op het onderbewustzijn moeten inwerken.7 Vóór en na het Disney-festival op het Vlaamse Ketnet zit een heel
kort filmpje met vreemde symbolen zoals wasvoorschriften, een draaiend
poppetje (in een wasmachine als symbool voor brainwash?), een hamer
en sikkel, doodshoofden, een vogeltje dat zijn veren verliest en bran-
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dende sigaretten. [zie afb. 59-61, p. 157] Men kan zich op z’n minst afvragen
wat dergelijke symbolen te zoeken hebben rond een kinderprogramma.
In de Amerikaanse erotische programmaserie Adult Television Network
trof Toby telkens tweemaal een filmpje van 3,2 seconden met 76 frames
aan met boodschappen als: ‘Love is hate’, ‘Bombs keep us free’ (us ook te
lezen als US), ‘BeLIEve what you are told’ (met lie
lie, leugen in kapitalen),
‘Money is the root of all freedom’, ‘Freedom is a myth’, ‘Watch more tv’,
‘Order chaos’, ‘Everything you know is wrong’, ‘The world is control’ en
‘Vote: freedom is a myth’. [zie afb. 62 en 63, p. 157]
Toby brengt dit in verband met de Amerikaanse verkiezingsfraude om
George Bush (en achter de schermen het geheime genootschap van Illuminati) in staat te stellen de politiek van de nieuwe wereldorde te bedrijven. Om die orde te kunnen vestigen, waren eerst de chaos en angst van
de aanslagen van 11 september nodig. Toby toont vervolgens foto’s van de
schade aan het Pentagon en betoogt dat daar geen vliegtuig ingevlogen
kan zijn. Hij denkt zelf eerder aan een kruisraket, afgevuurd door de
Amerikanen zelf. Er wordt zoveel angst voor terrorisme gecreëerd dat de
mensheid – uit naam van de veiligheid – tenslotte zal instemmen met een
in het hoofd ge ïmplanteerde chip, en dan is de controle compleet.
Sceptici zouden de symbolen en teksten in de tv-programma’s kunnen
uitleggen als onnadenkende spielerei van een verveelde vormgever, zeker
als er ook een boodschap tussen blijkt te zitten als ‘Elvis is alive’. Maar
met name de ‘subliminale propaganda’ refereert voor complotdenkers als
Toby (en velen in het publiek van het Frontier Symposium) zo duidelijk
aan het Amerikaanse streven naar een fascistische wereldregering, dat
er voor hen geen twijfel meer mogelijk is.
Er wordt in grenswetenschappelijke kring wel vaker gedacht dat de
terroristische aanval op de Twin Towers en het Pentagon in feite een
Amerikaanse actie geweest is om chaos te creëren en oorlogen te rechtvaardigen. Onder andere David Icke heeft dit idee nader uitgewerkt, en
cereoloog Robert Boerman heeft zich op dit punt laten overtuigen. Hij
gelooft dat ‘die illuminati bezig zijn om te zorgen de algehele controle
over alles en ieder te krijgen door middel van een microchip. Gewoon
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een chip in je kop! En dat is zo een compleet achterlijk idee, dat niemand
het zal geloven. Maar doordat niemand het gelooft, heb ik zoiets van: ik
acht het inderdaad mogelijk dat ze dus een algehele controle over alles en
iedereen willen krijgen door middel van een microchip in je voorhoofd.
Hoe idioot het ook klinkt. Ik denk dat het kan.’ 8
Vanaf hoofdstuk 12 heb ik langer stilgestaan bij allerlei andere grenswetenschappelijke onderwerpen die de cereologen bezighouden, om te tonen
dat ze niet gefixeerd zijn op graancirkels, maar dat hun belangstelling is
ingebed in een groter complex van thema’s. Nu wil ik me langzaam maar
zeker weer meer op het graancirkelonderzoek zelf gaan concentreren.
In een artikel onder de titel ‘Tegenkrachten’ in Frontier Magazine stelde
Janet Ossebaard vast dat 2004 een merkwaardig graancirkeljaar is geweest. Meer dan ooit werden er sporen van mensenwerk gevonden, zoals:
gaten in de grond op constructiepunten, achtergelaten bamboestokjes en
touwen, markeringsbordjes met nummers erop, tot een autowiel aan toe.
Vanuit het perspectief van een scepticus hoeft dit niet verwonderlijk te
zijn: blijkbaar zijn er nogal wat hoaxers slordig en achteloos te werk gegaan in 2004. Janet vertelt verder dat er een groep hoaxers betrapt werd,
maar ze vraagt zich af of dit verhaal wel klopt.
Het verhaal is zeer interessant: onze trouwe graancirkelonderzoeker uit Amerika werd ’s morgens heel vroeg wakker, had het sterke
voorgevoel dat er iets bij Knap Hill zou gebeuren, en toog richting
deze heuvel om te zien wat zijn intuïtie hem zou brengen. Daar gekomen op de parkeerplaats – om een uur of 4.30 – ziet hij een man
nonchalant een sigaretje roken. Best vreemd, zo vroeg in de ochtend...
Toch? Maar onze vriend beklimt Knap Hill en ziet daar vervolgens
een groep mannen – in het zwart gekleed – hem tegemoet lopen. Ze
hebben plankjes en touwen over hun schouders hangen en lopen
zwijgend langs. Onze vriend trekt de overhaaste conclusie dat zij
wel hoaxers moéten zijn (hoe zien hoaxers er ánders uit?!), en als hij
de prachtige dolfijnenformatie aan de voet van de Golden Ball Hill
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ziet liggen, weet hij het helemaal zeker... Zijn verklaring en waarschuwing voor alle croppies gaan als een lopend vuurtje de wereld
rond via www.cropcircleconnector.com en het oordeel is geveld. Een
ieder weldenkend mens komt echter tot een heel andere conclusie: de
eenzame roker op de parkeerplaats stond op de uitkijk, gaf via zijn
walkietalkie een waarschuwing aan de groep die klaar zat, wachtend
op de eerste onschuldige passant. Op het moment dat onze vriend de
heuvel beklimt, komen zij uit de bosjes en lopen langs hem heen, wetende dat hij verder het werk zal doen... Want immers, stel het waren
inderdaad hoaxers, dan zou de eenzame roker daar natuurlijk op de
uitkijk hebben gestaan. Door middel van een walkietalkie kon hij de
groep – hard werkend aan hun dolfijnenformatie in het natte graan
– waarschuwen om zich gedeisd te houden als er mensen in de buurt
kwamen. Maar in plaats van zich gedeisd te houden, komen ze juist
te voorschijn. Precies op het moment dat zich een getuige meldt. En
precies op de juiste plek op de heuvel. Is dat niet toevallig? Is dat niet
bizar? Is dat niet totaal tegen alles in wat je zou verwachten van een
stel getrainde hoaxers? En geloof me, om de dolfijnenformatie te kunnen maken, móet je goed getraind zijn... Waarom koos onze vriend
voor zijn bizarre conclusie? En waarom zette hij die op de Connector
zodat iedereen het binnen een paar uur wist? (Ossebaard 2004, p. 7)
Janet heeft het sterke gevoel dat er in verhevigde mate tegenkrachten aan
het werk zijn, bedoeld om de ‘echtheid’ van de graancirkels te debunken.
Er liepen zelfs twee grenswetenschappers rond die met hun wichelroedes wilden laten zien dat een bepaalde graancirkel geen energie bevatte,
terwijl de wichelroede bij Janet voortdurend uitsloeg door de aanwezige
energie. Janet heeft sterke vermoedens wie er achter de bewuste desinformatiecampagne steken.
Dat het leger en/of de overheid een grote rol speelt, staat voor mij als
een paal boven water. [...] Het zou mij niet verbazen wanneer het Britse
leger – gelegerd in de nabij gelegen Salisbury Vlakte – de beschikking
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heeft over een groot computerscherm, waarop de elektromagnetische
hoedanigheid van de hele Pewsey-vallei (hét graancirkelgebied)
wordt weergegeven. Op het moment dat zich een nieuwe graancirkel
manifesteert, zal dit vooraf worden gegaan door een fluctuatie in het
elektromagnetische veld op die plek. Deze afwijking zal direct op het
scherm zichtbaar worden, wellicht als een piek of een plek die oplicht.
Dit geeft het leger de kans om manschappen vooruit te sturen. Met
de huidige technologie kan dit heel goed tot de realiteit behoren. Het
zou bovendien verklaren hoe het kan dat de legerhelikopters zo vaak
op het juiste moment op de juiste plek zijn. En het zou de vroege aanwezigheid van de geheimzinnige groep mannen op Knap Hill bij de
dolfijnenformatie kunnen verklaren. (Ossebaard 2004, p. 8-9)
In de beleving van Janet trekt het leger er dus vroegtijdig op uit om graancirkels het aanzien van een hoax te geven door sporen van mensenwerk
toe te voegen. Zij denkt dat dit gebeurt, omdat het graancirkelfenomeen
nu duidelijk naar een climax toewerkt, en dat de tegenkrachten een laatste
offensief ondernemen om die climax te voorkomen: ‘Een laatste donkere
stuiptrekking, in een ultieme wanhopige poging het Licht te doven.’ 9 Bert
Janssen vertelde op het Frontier Symposium van 2004 dezelfde verhalen
en trok dezelfde conclusie: er waren dat jaar mensen, die opzettelijk
dingen achterlieten in graancirkels nadat de echte graancirkels er al
lagen.10 Het geloof van Bert en Janet in echte graancirkels is zo sterk dat
sporen van mensenwerk – in hun redenering – niet hoeven te duiden op
mensenwerk, maar dat ze deel uit kunnen maken van een complot om
de echtheid van de graancirkels te verhullen.
De oogst aan graancirkels in Nederland was in 2004 mager te noemen.
Op zijn DCCA-website maakt Robert Boerman melding van elf gevonden
graancirkels. Eigenlijk waren het er twaalf, maar de Feyenoord-graancirkel van Oude Tonge (zie hoofdstuk 11) was zo overduidelijk menselijk
maakwerk dat Robert niet de behoefte voelde om deze formatie toe te
voegen. Van de elf gevonden graancirkels kon Robert er bij vijf de conclusie van mensenwerk trekken. Met de Feyenoord-cirkel erbij waren dus
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zes van de twaalf formaties hoaxes. Vanuit het perspectief van de croppies en cereologen is een hoeveelheid van 50% Nederlandse hoaxes een
ongekend hoge waarde. Robert Boerman trok echter geen verregaande
conclusies, maar stelde over de schrale oogst van slechts zes ‘echte’ graancirkels laconiek vast: ‘Mogelijk hebben we aan deze cirkels genoeg...’ Toen
ik vroeg wat hij hier mee bedoelde, mailde hij: ‘Simpel: stel dat de theorie
dat ET graancirkels maakt klopt. Dan zou ik als ET zijnde het na een jaartje
of 30 wel voor gezien houden want als die “domme mensheid” het nu nog
niet snapt...’ Zelf wil Robert het liefst zo min mogelijk aandacht aan hoaxers besteden, immers: ‘iets waar je aandacht aan besteedt, groeit...’ 11
In de nacht van vrijdag 14 juni op zaterdag 15 juni 2002 verscheen er een
graancirkel in de vorm van een bloem in de akker met wintertarwe van
boer D.M. van der Linde (geb. 1966) te Simonshaven (gemeente Bernisse,
Voorne-Putten, Zuid-Holland). [zie afb. 64, p. 158] De formatie oogde bepaald
kunstzinniger dan de meeste graancirkels die in Nederland waren verschenen. Na de cirkel op de website van de DCCA te hebben gezien, besloot
ik op 26 juni naar Simonshaven te rijden. De cirkel was moeilijk te vinden,
en ik heb eerst op twee boerenerven moeten stoppen om aan de boerinnen de weg te vragen. Uiteindelijk belandde ik dan op de Biertsedijk, die
eigenlijk gesloten is voor autoverkeer (bestemmingsverkeer uitgezonderd). Vanaf de dijk was de graancirkel in de lager gelegen akker goed te
zien. De formatie lag vlak onder een grote hoogspanningsmast.
Als ik via het sproeispoor de graancirkel inloop, vliegen duiven en kraaien, die van de platgelegde aren hadden zitten eten, geschrokken weg. De
‘outlines’ van de formatie zijn steeds scherp en goed geplet, maar de middenstukken lijken rommelig platgelegd. In het hart van de bloemvorm, in
het centrum van de cirkel, tref ik een gat aan van zo’n 35 centimeter diep
en zo’n 10 centimeter in doorsnee. Hier zou een paal in de grond geslagen
kunnen zijn. In een van de bladen van de bloem vind ik een flink pak grijze
duivenveren, terwijl even buiten de cirkel slagpennen van een andere vogel liggen – de één denkt dat ze van de havik kunnen zijn, maar de ander
identificeert ze als die van een fazant. Hier en daar staan wat gesnoeide
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halmen rechtop, met grote hazenkeutels ernaast. Ontplofte groeiknopen
kan ik zo gauw niet vinden. Er komen op de dijk fietsers en paardrijders
voorbij, maar niemand neemt de moeite om de graancirkel te bezoeken.
Een boer, die in een ander veld machinaal hooi aan het omgooien was, zie
ik huiswaarts keren. Ik besluit deze boer thuis op te zoeken, in de hoop
dat hij ook de eigenaar is van de akker met de graancirkel.

Boer D.M. van der Linde en de veren gevonden in en bij de graancirkel. Foto’s: Theo Meder.

Boer Van der Linde blijkt inderdaad de eigenaar en is wel bereid tot een
gesprekje. Hij schat zijn schade op ongeveer 500 euro en hij gaat ervan
uit dat het mensenwerk geweest is, al heeft hij de bewuste nacht niets
gezien of gehoord. Het is de eerste graancirkel in deze omgeving ooit,
en de lokale kranten De Botlek en de Brielse Courant hadden er aandacht
aan besteed – na een tip van iemand die anoniem wenste te blijven. In de
nacht dat de graancirkel was platgegaan, had het geregend, en de boer
zegt dat hij moddersporen had aangetroffen op het platte graan. Als ik
vraag of hij het gat in het midden heeft opgemerkt, zegt hij dat er wel vier
gaten in de formatie zitten. [zie afb. 65, p. 158] Hij benadrukt evenwel dat die
gaten hem niet waren opgevallen op de dag dat hij de graancirkel vond.
De cereologen Robert Boerman, Janet Ossebaard en Bert Janssen, die op
21 juni waren langsgekomen, vonden de vier gaten wel. Volgens de boer
kúnnen de gaten ook later zijn aangebracht. De boer vertelt nog dat de
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Hypothetische schets van hoe hoaxers de graancirkel van Simonshaven zouden kunnen maken
(Theo Meder).

cereologen hebben vastgesteld dat de graancirkel echt is. Tot slot vertelt
de boer dat zijn broer een vliegbrevet heeft en dat hij zijn vlieguren nog
moet volmaken. Vanmiddag zal hij vanaf Zestienhoven opstijgen om
luchtfoto’s te maken van de graancirkel te Simonshaven.
Als ik nogmaals terugkeer naar de graancirkel, ga ik op zoek naar de
overige drie gaten. Uiteindelijk vind ik ze: gaten van dezelfde diepte en
doorsnee, maar ze lijken mij (op dat moment) op punten in de formatie
te zitten die irrelevant zijn voor het maken ervan. Maar als ik later thuis
met een passer een reconstructie probeer te maken van de graancirkel
vanuit de veronderstelling dat hij door mensen is gemaakt, dan kom ik
erachter dat de gaten wel degelijk op constructiepunten blijken te zitten.
Het centrale gat in het sproeispoor bepaalt het hart van de bloem. De
drie andere paalgaten zijn nodig om drie bloembladen te maken. Vreemd
genoeg waren voor de drie andere bloembladen geen paaltjes nodig: wellicht konden de acties van daarvóór gewoon gespiegeld worden.
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De cereologen brengen de gaten in de graancirkel van Simonshaven
systematisch niet ter sprake. Robert Boerman laat ze in zijn rapport op
zijn DCCA-website onvermeld, en in zijn voordracht over de graancirkels
van 2002 op het Frontier Symposium noemt hij ze evenmin. Tijdens de
presentatie van graancirkels door Bert Janssen en Janet Ossebaard op de
DCCCS -vergadering

van 2002 te Epe komen de gaten evenmin ter sprake.12

Janet vertelt wel: ‘Toen ik de graancirkel in liep, voelde ik mijn handen
tintelen.’ Telkens wordt gemeld dat de boer ’s ochtends een ‘rode gloed’
over de graancirkel had gezien, maar tegen mij had hij het alleen maar
over modder gehad. Het is niet ondenkbaar dat ook de boeren hun verhalen soms een beetje aanpassen al naar gelang hun gesprekspartners.
Verder hebben de cereologen onder meer blown nodes gevonden, schuin
afgesneden halmen, en Janet vond een dode vlieg op een halm. Bovendien
zijn er met de wichelroede meerdere leylijnen aangetroffen. Overigens
maakt Janet ook gewag van de gevonden hazenkeutels. Duivenveren worden niet genoemd, en het is dus aannemelijk dat de duif pas kort voor
mijn komst slachtoffer is geworden van een kat of de roofvogel.
Het naar mijn gevoel systematisch verzwijgen van de gaten in de formatie
zat mij niet lekker, te meer daar ik van de boer wist dat de cereologen
ze allemaal gezien hadden. Ik besloot vervolgens Robert Boerman om
opheldering te vragen. Per e-mail gaf Robert ook toe dat ze de gaten gevonden hadden, maar het was – gezien de getuigenis van de boer – niet
zeker of ze er van meet af aan in zaten. Volgens Robert was het gat te
breed en te diep: wie gaat er nu zo’n enorme paal in de grond slaan voor
een graancirkel? Hij had de indruk, dat de gaten gemaakt waren met een
grondboor, teneinde bodemmonsters te nemen.13 Op mijn vraag wie er
nu belang had bij bodemmonsters, en dat ook nog precies op constructiepunten, antwoordde hij: ‘Een goede “samenzwering” is niet te bewijzen,
maar toch kunnen er genoeg aanwijzingen zijn die je wel in die richting
doen denken... Het zal mij niets verbazen dat er vanuit de BVD of de “milieukant” van de regering in het geniep onderzoek gedaan wordt naar
graancirkels’. De cereologen hebben dus met opzet de veronderstelde
belangstelling van overheidswege verzwegen.14
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Nadat ik op 26 juni voor de tweede keer de graancirkel in Simonshaven
kwam uitlopen, stopte er een oud geel bedrijfsbusje met vier jonge mannen, die naar de graancirkel gingen zitten kijken. De twee voorste jongens
hadden het uiterlijk van gabbers. De achterste twee leken een allochtoon
uiterlijk te hebben, maar een van hen sprak wel accentloos Nederlands.
Toen ik de dijk op kwam lopen, riep ik: ‘Ja, dat is ’m nou!’ Ze reageerden
enthousiast. Ik vroeg hoe ze wisten dat de graancirkel er was. Een van de
jongens zei dat ze onderhoudsmonteurs waren van de hoogspanningsmasten. Ze hadden zelf gezien dat de formatie er op vrijdag nog niet was,
en op zaterdag wel. Vanuit de hoogspanningsmast was de bloemvorm
mooi te zien. Sinds ze erop gespitst waren, speurden ze de hele omgeving
af naar nog meer graancirkels. Als ik vraag hoe zo’n graancirkel gemaakt
kan zijn, roept een jongen achterin lachend dat het ‘aliens’ zijn geweest.
Maar als ik het nog een keer serieus vraag, verklaart de bestuurder van
het busje: ‘Een of andere kunstenaar, en dan ’s nachts.’
Rond 17 juni 2004 verscheen er een graancirkel bij Valkenburg, bestaande
uit vijf afzonderlijke cirkels van verschillende grootte. [zie afb. 66, p. 159] Op
27 juni werd de formatie bezocht door wat inmiddels het

DCCA

Research

Team was gaan heten: Robert Boerman, Rob Trouw en Nettie Trouw-De
Boer.15 Er worden verlengde en ontplofte groeiknopen gevonden, er worden verhoogde Bovis-waarden gemeten en leylijnen aangetroffen. Enkele
dagen na het onderzoek en publicatie van het rapport en de foto’s op
internet, belde de boer boos op dat hij geen bezoekers meer op zijn akker
wilde zien, en hij zei ervan overtuigd te zijn dat de graancirkel kwajongenswerk was geweest. Toen Robert Boerman vertelde dat het onderzoek
had uitgewezen dat het een echte graancirkel was, reageerde de boer
met ‘ieder zijn eigen mening’ en hing ogenblikkelijk op. Op 19 juli 2004
bracht scepticus Henry de Hoon ook een bezoek aan de bewuste graancirkel in Valkenburg. Hij vond geen blown nodes, maar in de tweede en
vierde cirkel vond hij wel gaatjes in het centrum, zij het niet erg diep.16
[zie afb. 67, p. 159] De Hoon confronteerde Boerman met dit feit, maar Robert

bezwoer dat die gaten er nog niet in zaten, toen hij er onderzoek gedaan
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had. Boerman veronderstelde dat de boze boer de gaten nadien zelf had
aangebracht, om de graancirkel meer op mensenwerk te laten lijken. Een
groter hoofdbreken was overigens de vraag hoe menselijke makers enkele
van de cirkels zo ver verwijderd van het sproeispoor hebben kunnen
maken: naar verluidt waren er aanvankelijk geen looppaden door het
graan naar de afzonderlijke cirkels toe. Men gaat dan bijna denken aan
polsstokspringers, maar dergelijke technieken zijn van hoaxers helemaal
niet bekend.
Of iemand complotten wil zien, hangt sterk af van zijn of haar belevingswereld. De ene mens zal denken dat er in een open samenleving weinig
geheimen zijn, en dat als ze er al zijn, ze vroeg of laat moeten uitkomen,
mede dankzij de speurzin van kritische journalisten. Andere mensen zijn
wel ontvankelijk voor het idee van complotten, en het gevoel dat men
als klein radertje in de enorme maatschappelijke machinerie tamelijk
machteloos staat en onwetend wordt gehouden. Zoals ik in het begin al
zei, zijn ook lang niet alle croppies en cereologen zo ontvankelijk voor
complotdenken, maar het verschijnsel komt in deze kringen wel degelijk
voor. Regelmatig leeft er het idee dat er in het geheim van alles gebeurt,
waar de mensheid niets van mag weten (vgl. de film Conspiracy Theory
Theory,
Donner 1997). Zo wordt het belang van graancirkels geheimgehouden
of gebagatelliseerd, terwijl er tegelijkertijd wel stiekem onderzoek naar
wordt verricht. Niet zelden worden overheden, geheime diensten en het
leger ervan verdacht hierbij betrokken te zijn. In de beleving van bepaalde croppies en cereologen zijn er processen gaande van debunking,
brainwashing, doofpotaffaires en desinformatie. In hun optiek hebben
niet zozeer de grenswetenschappers een probleem als wel de rest van
de wereld omdat men onkundig is van de waarheid (vgl. Aupers 2004,
p. 52-55).
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15. Ostension: de invloed van vertellingen op gedrag
en perceptie
Het verhaal van Groesbeek: Nederlandse onderzoekers versus Team Satan
We hebben gezien hoe met verhalen een kosmologie gebouwd kan worden en dat het verhaalrepertoire dynamiek blijft behouden. Binnen het
grenswetenschappelijke denken onderkennen we een ambivalentie ten
aanzien van de wetenschap en kan zich complotdenken ontwikkelen.
De verhalen gaan de perceptie van de werkelijkheid bepalen en omgekeerd brengt de perceptie van de werkelijkheid weer nieuwe verhalen
voort. Wie, met andere woorden, eenmaal aanvaardt dat de Julia Set op
klaarlichte dag is gemaakt door een bovennatuurlijke of buitenaardse
kracht, stelt zijn wereldbeeld bij. En wie eenmaal vanuit dit perspectief naar graancirkels kijkt, is geneigd om een plotseling verschenen
negende staartcirkel in de Schorpioen-formatie van Stadskanaal vanuit
dezelfde visie te interpreteren. Het feit van de vondst van de Julia Set
is een verhaal geworden, en het verhaal van de Schorpioen kan tot een
dusdanig feit in de werkelijkheid uitgroeien dat het een kunstenaar zelfs
inspireert om graancirkelbroodjes te gaan bakken. Niet voor niets stelt
de antropologische volksverhaalonderzoekster Linda Dégh: ‘We have
to accept that fact can become narrative and narrative can become fact’
(Dégh 1995, p. 261). Feiten in de werkelijkheid kunnen verhalen voortbrengen, maar verhalen kunnen ook hun invloed uitoefenen op feiten
in de werkelijkheid.
Vooral dit laatste aspect, namelijk dat verhalen hun sporen achterlaten
in de realiteit, krijgt in het moderne volksverhaalonderzoek steeds meer
aandacht. Linda Dégh (1995), en in haar kielzog Bill Ellis (2001), heeft het
uiterst bruikbare concept van ostension of ostensive action ge ïntroduceerd
(zie ook Meder 2004b). Ostension heeft betrekking op gebeurtenissen en
gedragingen van mensen in het dagelijkse leven zoals die ook voorkomen
in (volks)verhalen. Ik schrijf hier nu opzettelijk ‘(volks)verhalen’, omdat
Dégh en Ellis het voornamelijk over (moderne) sagen (Eng. legends) hebben, maar het begrip ‘sage’ lijkt me voor de graancirkelverhalen minder
geschikt. Immers, een verhaalonderzoeker die het etiket ‘sage’ opplakt,
veroordeelt de vertelling als ‘onwaar’ en als een product van ‘bijgeloof’.
Het finale oordeel over waar of onwaar laat ik over aan degenen die zich
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ten doel stellen daar publieke en stellige uitspraken over te doen: cereologen, sceptici en journalisten.
Desondanks kunnen graancirkelverhalen wel beschouwd worden als
verhalen en zelfs als volksverhalen, maar in mijn optiek vooral in de zin
van exempelen, spirituele getuigenissen of zelfs geloofsverhalen. Deze
opvatting zal mij door croppies en cereologen niet in dank worden afgenomen, maar het plaatst de verhalen in elk geval in een domein waarin
de ‘beleving van de werkelijkheid’ als authentiek gezien mag worden, en
waar scepsis minder op zijn plaats is. Met andere woorden: als katholieken geloven dat zij na de consecratie van het brood door de priester het
lichaam van Christus ontvangen, dan is dat zo. De consecratie is overigens
ook een vorm van ostensive action: het verhaal van het Laatste Avondmaal
heeft ritueel gedrag in de werkelijkheid tot gevolg.
Daarmee zijn we terug bij het begrip ‘ostension’: het gaat dus om actie in
het dagelijkse leven, ge ïnspireerd door bestaande verhalen. Ellis spreekt
van ‘dramatic extension into real life’ (Ellis 2001, p. 41). Het gaat bij ostension niet om het navertellen van een verhaal of om het naspelen op een
toneel. Ostension is de min of meer bewuste of onbewuste actieve reproductie van narratieve scenario’s in het leven van alledag. Kort gezegd gaat
het bij ostension om ‘legends we live’ (de ondertitel van Ellis 2001). Wij
zijn altijd geneigd te denken dat – normaal gesproken – gebeurtenissen
aanleiding geven tot verhalen, maar Bill Ellis neemt een meer provocerend
standpunt in door te stellen: ‘Events provoke stories; but it is far more
likely that stories provoke events’ (Ellis 2001, p. 164).
Een casus van ostension die door Dégh (1995) uitgebreid behandeld wordt
is het Amerikaanse verhaal over het vergiftigde snoep en de appels met
scheermesjes erin die met Halloween door gestoorde mensen zouden worden uitgedeeld aan kinderen. Het verhaal bestaat langer dan de incidenten.
De luttele keren dat kinderen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden, heeft
het reeds bestaande verhaal gefunctioneerd als inspiratiebron. De daders
(uit de eigen familiekring) speelden het bekende verhaal dus na. Het verhaal
– in feite van meet af aan een onvervreemdbaar deel van de griezelfolklore
tijdens Halloween – gaf aanleiding tot gebeurtenissen en niet andersom.
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Als het graan plat gaat door een storm, zal niemand op het idee komen om
daar een gebeurtenis van te maken en er bijzondere broodjes van te bakken. Maar zodra platgelegd graan omgeven wordt met verhalen van een
bovennatuurlijk of buitenaards karakter, dan wordt het interessant voor
een kunstenaar als Chris Westen om actie te ondernemen, op het verhaal
voort te borduren en graancirkelbroodjes te gaan bakken, die met succes
voor een goed doel verkocht kunnen worden.
Bezien vanuit het perspectief van ostension zijn de verhalen of memen die
men in zijn hoofd heeft bepalend voor gedrag en perceptie van de werkelijkheid. Zodra iemand een graancirkel binnenstapt, zijn het de verhalen of
memen in zijn brein die uitmaken of deze persoon verveeld of gefascineerd
zal zijn. De scepticus heeft een heel ander verhaalrepertoire in zijn hoofd
dan de cereoloog, en zo kan het dus gebeuren dat de scepticus niets voelt
of ervaart, terwijl bij de cereoloog de handen kunnen gaan tintelen van
de aanwezige energie. Het is niet voor iedereen even goed voor te stellen,
maar het betreden van een graancirkel die door een croppie als echt wordt
ervaren, is een sensationele ervaring. De croppie staat immers, bezien
vanuit zijn verhaalrepertoire, in een energetische boodschap van boven.
Niet voor niets wordt een graancirkel in het Engels in grenswetenschappelijke kring wel aangeduid als een ‘temporary temple’.1 De graancirkelverhalen zijn ook op een elementair niveau bepalend voor de acties van
de croppies en cereologen: de verhalen maken dat ze de graancirkels in
Nederland gaan opzoeken, dat ze speciaal voor de formaties op vakantie
naar Zuid-Engeland gaan en dat ze de graancirkels betreden met meetlinten, wichelroedes, fototoestellen, pendels en kristallen schedels. De
graancirkels worden door hen onderzocht, omdat er in hun beleving een
bijzonder verhaal achter steekt. [zie afb. 68 p. 60]
In het voorafgaande zijn we al wat vormen van ostension tegengekomen. In het Duitse volksverhaal over de heksendansplaats, de cirkel die
na de Walpurgisnacht plots verschenen was, zegt de vader tegen zijn
zoon dat als hij zo’n plaats ziet, dat hij dan snel moet doorlopen en een
Onzevader bidden ter bescherming (hoofdstuk 3). De vorm in het gewas
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wordt in dit geval in verband gebracht met een repertoire aan bestaande
heksenverhalen, en de (re)actie in de werkelijkheid is navenant: vluchten
en afweer zoeken. In hoofdstuk 3 zagen we tevens dat cereologen moderne graancirkelverhalen gaan aanvullen met historische: verhalen over
heksenkringen en de maaiduivel worden gerelateerd aan verhalen over
gewasformaties. Vanuit sceptische optiek zou het verhaal van de maaiduivel ook ge ïnterpreteerd kunnen worden als een vorm van ostension:
wellicht heeft de boze knecht ’s nachts de haver in een cirkel gemaaid
uit wraak, ge ïnspireerd door reeds bestaande verhalen over cirkels die
in verband kunnen worden gebracht met duivels en heksen. Van grenswetenschapper Evert Jan Poorterman is hiervoor al vastgesteld dat hij de
wereld beziet door de bril van Sitchin: zijn manier van leven en waarnemen wordt in hoge mate bepaald door het complex aan mythologische
verhalen in zijn hoofd (zie hoofdstuk 12).
Op woensdag 28 april 2004 – en na de nodige voorbereiding – besloot
een groepje Vlaamse cereologen in het bijzijn van de filmende Bert Janssen zelf een formatie in jonge wintergerst te maken nabij Brussel, met
toestemming van de boer. 2 Ook een dergelijke actie kan gezien worden
als een daad van ostension. Enerzijds was het experiment bedoeld om
persoonlijk te ervaren hoe moeilijk, of makkelijk, het voor mensen is
om een graancirkel te maken, en dus om het mensenwerk-verhaal te
toetsen. Anderzijds wilde men zien of er zich vreemde verschijnselen
zouden voordoen, en of het mogelijk was om via een graancirkel contact
te leggen met de ‘hogere graancirkelmakers’ – al doende aansluiting
zoekend bij de verhalen over bovennatuurlijke of buitenaardse krachten.
Voordat ze begonnen, begroef initiator Jan nog een grote kristal in wat
het centrum van de formatie moest worden, voerde hij een sjamanistisch
ritueel uit en werd er nog wat gemusiceerd. Het veld had geen tractorsporen, want de gerst was louter gezaaid om de grond te bemesten.
Door een ontbrekende zaailijn was het echter mogelijk zonder schade
het veld in te lopen naar het centrum van de beoogde graancirkel. Men
heeft, voordat de graancirkel gemaakt werd, door het veld gelopen met
een wichelroede, en slechts zeer zwakke energie geregistreerd; alleen
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in de ontbrekende zaailijn leek een leylijn te liggen. Maar wichelaar Rob
Geukens tekent hier wel bij aan: ‘Maybe the bald line just had growth
disturbances because of excessive energy running through this line?
Or maybe I just “expected something” there, and thereby also “found”
something. That’s dowsing, one can never be sure!’ (Geukens 2004, p.
19). De gerst bleek gemakkelijk neer te leggen te zijn met de planken
en touwen. Eén stukje van de graancirkel werd niet platgelegd, toen de
cereologen een fazant aantroffen, broedend op acht eieren. Het bleek
mogelijk om een graancirkel met scherpe randen te maken, en ook om
swirls (kleinere draaiingen binnen de cirkel) aan het patroon toe te voegen. Mensenwerk was dus goed te doen. Toen de voltooide graancirkel
werd ge ïnspecteerd met de wichelroede, reageerde deze sterk op de nu
aanwezige energielijnen. Rob Geukens schrijft: ‘Is it the shape itself that
somehow channels energy? Is it because we tried to gather energy by
means of music, cristals, rituals or meditation? Is it because we used a
field with energy lines already present? I do not know’ (Geukens 2004,
p. 21). Rob meent verder ook even een lichtbol te hebben waargenomen.
Geukens weet niet goed wat hij ervan moet denken: ‘Maybe all the light
phenomena are just like us: curious souls who wonder how the circles
got there, and who are divided amongst themselves over the questions
whether those strange creatures they sometimes encounter inside these
structures are responsible for them?’ (Geukens 2004, p. 23). De cereologen hadden nog nooit eerder zelf een graancirkel gemaakt, en het werk
duurde zo’n drieënhalf uur, met een onderbreking van drie kwartier
vanwege een zware onweersbui. Er werd steeds gewerkt door één of
twee personen, nooit meer. Afgezien van de lichtbol (bolbliksem?) is
de enige vreemde waarneming het plots verschijnen van de leylijnen
geweest. Voor de scepticus zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat leylijnen vooral tussen de oren van de wichelaars zitten, en dat hun visuele
waarneming van een patroon een aanwezigheid van leylijnen suggereert. Hoe dan ook, voor het experiment als geheel kan worden gesteld
dat zonder de bestaande verhalen de ostensive action waarschijnlijk nooit
zou zijn uitgevoerd.
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Croppies en cereologen bezoeken graancirkels, onderzoeken en experimenteren, hetgeen geschiedt dankzij een repertoire aan graancirkelverhalen in hun hoofd. Er is sprake van ostension, omdat hun gedrag bepaald
wordt door deze verhalen. Maar er is zeker ook sprake van ostension als
we het gedrag van de hoaxers bezien. Er zijn natuurlijk de grappenmakers die – op basis van de bestaande verhalen – een ‘mysterieuze cirkel’
in het graan leggen en die waarschijnlijk niet veel meer willen dan de
(lokale) krant halen. Daarnaast zijn er ook sceptici geweest, die met opzet
graancirkels hebben gemaakt, in de hoop dat de cereologen ze voor ‘echt’
zouden verklaren, waarna ze konden bewijzen dat het mensenwerk is
geweest (meer hierover in het volgende hoofdstuk). Er zijn ongetwijfeld
hoaxers die het maken van graancirkels vooral als een kunstvorm zien.
Maar van belang is ook de groep serieuze hoaxers, die kennelijk de bedoeling hebben om geloof in het bovennatuurlijke of buitenaardse verhaal in stand te houden en zelfs te voeden. Het kan haast niet anders of
de video van de lichtbollen bij Oliver’s Castle en de video-hoax van Eupen
(zie hoofdstuk 6) hadden de opzet om de getuigenissen van lichtbollen te
visualiseren, en de croppies en cereologen erin te laten geloven. De Face
on Mars-formatie en de graancirkel met de binaire buitenaardse code, alsmede de Alien Face met cd-graancirkel 3 zullen, als het menselijke hoaxes
zijn, de bedoeling hebben de buitenaardse contactverhalen te voeden.
De Londense kunstenaar en hoaxer John Lundberg is een ‘circlemaker’
en aanvoerder van het beruchte Team Satan. Met zijn groep heeft hij al
talloze graancirkels gemaakt, al claimt hij nooit een specifieke graancirkel om schadeclaims en vervolging te vermijden. Lundbergs motivatie
om graancirkels te maken is dat hij het geloof in de graancirkelverhalen
wil stimuleren. Hij speelt de verhalen dus na in het dagelijkse leven.
Het maken van graancirkels is voor hem letterlijk ostensive action, en dat
draagt hij ook uit op zijn persoonlijke website www.ostension.org. Als
motto draagt de site:
narrative becomes action : action becomes narrative
legend as life : life as legend
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Lundberg verklaart vervolgens:
Some of my artwork – I’m a film maker and circlemaker – revolves
around the idea of ostension, but the term isn’t widely known outside
the realms of semioticians and folklorists. Ostension is a nebulous
concept at the best of times, so ostension.org is an attempt to map and
clarify its meaning.
Folklorists have been using the term ostension since the early 1980’s.
This site attempts to describe what ostension is and explain what it
has to do with contemporary / urban legends. Ostension encompasses a wide range of subjects including crop circles, AIDS, mind control,
ghosts, satanism, alien abductions, cults, etc.
Het mag duidelijk zijn dat Lundberg een intellectuele kunstenaar is, die
graancirkels vanuit een zeer specifieke ideologie maakt, die zich onderscheidt van de doorsnee-hoaxer. Lundberg werkt op zijn site de relatie
tussen ostension en graancirkels weliswaar niet verder uit, en volstaat
met een link naar de site www.circlemakers.org. Hier komen we ook
de namen tegen van andere graancirkelmakers als Rod Dickinson, Rob
Irving en Wil Russell. De site bevat onder andere een beknopte ‘handleiding graancirkels maken voor beginners’, met uitleg over het gereedschap
en de technieken. De handleiding is niet gespeend van enige ironie, want
tot de adviezen behoort ook: zoek met een wichelroede een plek met veel
aardenergie, zodat uw graancirkel een grotere kans loopt om voor echt te
worden versleten, en de omstandigheden gunstig zijn voor genezingen,
visioenen en buitenaardse ontvoeringen. Wie zijn graancirkel maakt in
de buurt van een Centre for Crop Circle Studies (CCCS), verhoogt zijn
kans op een authenticiteitsverklaring. En: snij wat graanhalmen schuin
af met een scherp mes, want ook dat verhoogt de kans op een diagnose
van echtheid. Het kan geen kwaad om een bepaalde graancirkel van
tevoren te voorspellen, want dan kunt u later als medium tegen betaling
geconsulteerd worden, of uitgenodigd worden om lezingen te komen
geven. Verder worden er praktische adviezen gegeven als: zorg dat de
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graancirkel op een plek verschijnt waar hij gevonden kan worden, probeer
erachter te komen waar de crop watchers die nacht op wacht staan (vooral
van belang voor Zuid-Engeland, want in Nederland komt dit niet voor),
zodat u niet betrapt wordt, parkeer uw auto niet te dicht in de buurt waar
u aan het werk gaat, en laat geen snoeppapiertjes, sigarettenpeuken of
bierblikjes achter. Men kan wel mysterieuze stoffen achterlaten, die later
geanalyseerd kunnen worden als ‘niet van deze wereld’.
Verder wordt op de circlemakers-site geprobeerd om het geloof in de paranormale verhalen verder aan te wakkeren, door te vertellen dat er tijdens
het maken van graancirkels ook nieuwsgierige lichtbollen en ufo-achtige
lichten zijn waargenomen. Verder biedt de site informatie over de geschiedenis en vormontwikkeling van graancirkels, over de vroege activiteiten
van de bejaarde kunstenaars en hoaxers Doug en Dave, en zijn er ook voorbeelden te vinden van hate-mail, waarin de hoaxers gesommeerd wordt hun
activiteiten te staken, want anders... Tevens worden graancirkels getoond
die openlijk zijn gemaakt, als reclameopdracht of voor tv-producties. Tot
slot biedt de site wat koopwaar aan, zoals een graancirkel-T-shirt en het
boek A Beginner’s Guide to Crop Circle Making
Making.
Toen de Nijmeegse luchtfotograaf Ron Moes in juni 2002 opdracht kreeg om
twee bedrijfsgebouwen in Westkanaal en Boxmeer te fotograferen, steeg hij
met zijn Cesna op van vliegveld Teuge bij Apeldoorn. In de buurt van Groesbeek zag hij plotseling een graancirkel liggen, die hij ook gefotografeerd
heeft. [zie afb. 69, p. 160] Als ik hem in juli aan de telefoon heb, vertelt hij dat het
gerucht gaat dat een persoon uit Berg en Dal de graancirkel gemaakt heeft,
maar kennelijk denkt Moes zelf eerder aan een niet-menselijke origine.
Ik wilde nog wel wat vertellen over die graancirkel. Ik ben er zelf ook
nog naartoe geweest met mijn vrouw. Ik had mijn digitale camera bij
me, maar het gekke is: er zit autofocus op dat ding, maar ik kreeg die
graancirkel er niet scherp op. Dat hoor je wel vaker, dat er bij zo’n
cirkel iets misgaat met de apparatuur. Heb je ook gehoord dat de geluidsopname van de Duitse tv-zender mislukt was, omdat er een hoge
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fluittoon op te horen was? Na het bezoek aan die graancirkel waren
mijn vrouw en ik doodmoe: we hebben daarna geslapen als ossen, en
hevig gedroomd. In de formatie sprak ik nog een Duitse professor uit
Mönchengladbach en die zei: het zou best eens kunnen dat die formatie iets te maken heeft met de Kelten. Vlakbij is ook een oude berg hè,
die heet de Duivelsberg.4
Het gedrag en relaas van Moes is weer een voorbeeld van ostension:
vanwege zijn belangstelling voor en zijn kennis van verhalen over graancirkels besluit hij luchtfoto’s te nemen en de formatie te Groesbeek ook te
bezoeken. In zijn relaas brengt hij een aantal bekende verhaalmotieven
samen, die zouden kunnen wijzen op het bijzondere karakter van de
graancirkel: haperende apparatuur, vermoeidheid en een eventuele connectie met de oude Keltische cultuur.
De televisieopname waaraan Moes refereert was gemaakt door de

WDR ,

op het moment dat Robert Boerman en Bert Janssen de formatie aan
het onderzoeken waren op 23 juni 2002. 5 Tijdens de opnamen had de
geluidsman niets vreemds gehoord, maar eenmaal in de studio bleek er
een hoge scherpe toon op de band te staan. Overigens kwam tijdens het
onderzoek van Boerman en Janssen ook de boer een kijkje nemen, die
aanvankelijk dacht dat de cereologen op klaarlichte dag een graancirkel
aan het maken waren en om die reden de politie al had gebeld. Na enige
uitleg mochten de onderzoekers hun werk voortzetten, en belde de boer
de politie weer af.6 De boer vertelde dat er in 1998 ook een graancirkel
in deze akker had gelegen, maar die informatie had hij achtergehouden.
Het viel de cereologen al snel op dat de geometrie van de formatie niet
perfect was: één cirkelboog binnen de grote ring loopt niet mooi rond
en slingert, terwijl een andere cirkelboog niet goed uitkomt en de grote
ring niet raakt. De cereologen treffen geen sporen aan van mechanische
druk, maar ze vinden ook geen ontplofte groeiknopen.
Op het moment dat ze de graancirkel bezochten, was deze mogelijk pas
één of twee dagen oud. Aangenomen wordt dat de formatie tussen vrijdag
21 juni en zaterdag 22 juni 2002 tot stand is gekomen. Op 26 juni 2002
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heb ik zelf de graancirkel bezocht, die lag tussen Berg en Dal (gemeente
Groesbeek), Groesbeek en Kranenburg-Wyler: eigenlijk lag de formatie
net over de Gelderse grens in Duitsland. De cirkel in jong groen graan ligt
goed zichtbaar heuvelopwaarts langs de oude Kleefsebaan, in de nabijheid van enkele parkeerplaatsen. Veel oogstschade heeft de graancirkel
niet aangericht, want welbeschouwd zijn er alleen wat lijnen, en geen
grote vlakken, platgelegd. Boer Theo Euwens woont niet in de directe
nabijheid van de akker en is die dag in geen velden of wegen te bekennen.
Ik vind in de formatie geen gaten in de grond en evenmin blown nodes.
Als een soort souvenir (en niet zozeer voor onderzoek) neem ik altijd een
halm mee uit de cirkel en eentje van erbuiten. Bij nader toezien blijkt de
groeiknoop van de halm binnen de cirkel verlengd te zijn.
Al vrij snel nadat ik de graancirkel van de Nederlandse zijde ben ingegaan, komen ook een man en een vrouw de formatie inlopen. Het blijkt
een echtpaar uit Nijmegen te zijn, en ik knoop een gesprek aan met de
man, die Patrick Chatelion Counet heet. Ze wisten van de graancirkel
dankzij berichtgeving in De Gelderlander en de

DCCA-website,

en ze ko-

men naar eigen zeggen kijken vanwege de sensatie en het mysterie. Het
is de eerste graancirkel die ze ooit hebben bezocht. Als ik vraag naar een
verklaring voor het ontstaan van de graancirkel, noemt Patrick spontaan als eerste mogelijkheid dat het een test kan zijn met geavanceerde
lasertechniek vanuit onze eigen militaire satellieten. Maar ook het meer
aardse mensenwerk sluit hij als optie niet uit. Hij is welbekend met theorieën over energielijnen, buitenaardse boodschappen en Moeder Natuur,
maar hecht hier weinig geloof aan. Omdat hij gehoord had dat ik van
het Meertens Instituut was, voegt hij lachend nog toe dat het ook niets te
maken zal hebben met het ophangen van de nageboorte van het paard
– een referentie aan de romancyclus Het bureau van J.J. Voskuil over het
Meertens Instituut. Patrick meent:
Ik denk wel: er zit iets rationeels achter. En als het geen mensen zijn,
dan zit er iets anders rationeels achter. De verklaringen hebben mijns
inziens niks te maken met de natuur. Want anders zou je de natuur
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rationele kwaliteiten toedichten. [...] Die Mandelbrot-figuur werd op
een gegeven moment ook aangetroffen als vorm van een graancirkel.
Toen dacht ik: ja, daar zit iemand een spelletje te spelen, want dat
zijn toch allemaal door mensen bedachte figuren. Als je daarmee antwoordt, dan ben je toch een grapje aan het uithalen. Dan is het niet de
natuur zelf die in staat is om... die maakt natuurlijk ook prachtige vormen, in varens en [pakt halm beet] dit is op zichzelf ook een prachtige
vorm natuurlijk. Maar dit soort dingen niet meer, want dan heb je het
echt over een – zeg maar – Pythagoras-achtig bedachte figuur.7

Het Nederlandse echtpaar Chatelion Counet en de Duitse vrienden Uwe en Stephan in de
graancirkel te Groesbeek, 2002. Foto’s: Theo Meder.

Enige tijd later komen twee jonge toeristen vanaf de Duitse zijde de
graancirkel inlopen. Het zijn Stephan Wenderlich en Uwe Lutz, die met
de auto vanuit het Duitse Wesel vijftig kilometer naar Kranenburg-Wyler zijn gereden. Ze wisten van de formatie door een krantenartikel in
de

NRZ

(een fusie van Neue Ruhr Zeitung en Neue Rhein Zeitung
Zeitung). Het is

een stuk met als veelzeggende titel: ‘Ko(s)mischer Kreis im Kornfeld’
(Hasenjürgen 2002). Cereologen Boerman en Janssen worden er aangeduid als ufo-experts en er wordt veel ironische nadruk gelegd op het
mogelijke verband tussen de mysterieuze graancirkel en buitenaardse
wezens: ‘E.T. lässt grüßen.’ Ook voor Stephan en Uwe is het hun eerste
bezoek aan een graancirkel, en ze zijn er naartoe gekomen uit nieuwsgierigheid en vanwege het gevoel van avontuur: ‘Es ist klasse daß man ein
Area 51 hier hat.’ 8 Het raadselachtige en mysterieuze trekt hen aan. Ze
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houden nadrukkelijk twee opties open: ofwel het is mensenwerk, ofwel
het is van buitenaardse oorsprong. Wat dit laatste betreft koesteren ze
wel een tamelijk naïef idee: de graancirkel zou een vormafdruk zijn van
de onderkant van het ruimteschip dat in het graan zou zijn geland. Als
de graancirkel een bepaalde betekenis zou moeten uitdragen, dan zou
het kunnen zijn dat de mensheid wordt voorbereid op het bestaan van
buitenaardse intelligentie, die contact probeert te leggen met de aarde.
Anderzijds vinden de jongens het wel curieus dat er dan geen moeite
wordt gedaan om zich de menselijke symbolentaal eigen te maken, zodat
de communicatie wat ondubbelzinniger zou kunnen verlopen. In de oude
culturen van de Inca’s en de Maya’s zijn ook aanwijzingen gevonden voor
buitenaards bezoek, voegt het tweetal nog toe: de Nazca-lijnen in Peru
zouden landingsbanen voor ruimteschepen geweest kunnen zijn.
Bert Janssen en Robert Boerman zijn eind juni nog een keer teruggekeerd
naar de graancirkel van Groesbeek, maar ditmaal voor opnames en een
interview voor het televisieprogramma Netwerk, dat uitgezonden werd op
1 juli 2002. De twee cereologen leggen hierin uit dat niet alle graancirkels
mensenwerk zijn en vertellen over de groeiknopen en de microgolfstraling. Janssen rekent voor dat grote complexe Engelse graancirkels niet
in vier uur tijd gemaakt kunnen worden door drie hoaxers. Boerman
benadrukt dat wie nuchter alle feiten op een rijtje zet, wel tot de conclusie moet komen dat er meer aan de hand is, en dat er meer is tussen
hemel en aarde. Op de vraag van de interviewster wat dat dan precies is,
antwoorden de cereologen dat ze dit nu juist aan het onderzoeken zijn,
maar er nog geen antwoord op hebben.

Hoaxer John Lundberg tijdens de Netwerk-uitzending in 2002. Foto’s: Theo Meder.
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Aangezien Netwerk de zaak van ten minste twee kanten wil belichten,
worden de beelden van Bert en Robert afgewisseld met een interview
met de Britse hoaxer John Lundberg, en worden er nachtopnamen getoond waarin zijn Team Satan met planken en touwen een formatie in
het graan legt.
Lundberg benadrukt dat het maken van graancirkels niet moeilijk is,
en dat het gewoon door mensen gedaan kan worden. Verder stelt hij
dat de graancirkel een kunstwerk is, waarop mensen weer reageren.
Het kunstwerk moet het hebben van deze interactie, en hij maakt ze
omdat mensen erin geloven en hij het mysterie in stand wil houden.
In de documentaire zegt hij letterlijk: ‘If people don’t believe that the
circles are [...] genuine, then it is not functioning properly. Then there
is no point doing it. And so... If the day comes that people don’t believe,
then I will not be making circles anymore.’ Kompaan Rod Dickinson van
Team Satan had zich al eens in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten:
‘There is still a large core group of people who invest enormously in the
circles – with their own journals, conferences, lecture tours. It’s their
beliefs that fascinate me. Undoubtedly one of our roles is to encourage
belief in the non-human origin of the circles’ (Van Veelen 2002, p. 21).
En daarmee keren we terug naar ostensive action: de bestaande verhalen
zetten Lundberg en Dickinson tot actie aan om de verhalen na te spelen
en in het graan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen, om daarmee weer
nieuwe verhalen de wereld in te helpen.9
Robert Boerman was weliswaar niet ontevreden over de documentaire,
maar hij had toch liever gezien dat er dieper was ingegaan op de nietmenselijke aspecten van het graancirkelfenomeen. Bovendien begreep
hij niet goed waarom er bij een verhaal over een Nederlandse graancirkel
een ‘gefl ipte Engelsman’ gehaald moest worden. Het zou Robert niet
verbazen als Lundberg uiteindelijk door MI5 (de Britse geheime dienst)
betaald zou worden, met als opdracht twijfel te zaaien over het graancirkelfenomeen.10
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Ostension is een bruikbaar begrip gebleken om te laten zien hoe bestaande verhalen bepalend kunnen zijn voor de werkelijkheidsperceptie
en dientengevolge voor het gedrag van mensen in het dagelijkse leven
– en om te tonen dat gebeurtenissen niet alleen verhalen voortbrengen,
maar omgekeerd ook dat verhalen gebeurtenissen tot stand kunnen
doen komen. Afgezien van het begrip ‘ostension’ kunnen er nog drie
subcategorieën worden onderscheiden, te weten pseudo-ostension,
proto-ostension en quasi-ostension (Ellis 2001, p. 162-163, Dégh 1995, p.
250-253). Deze begrippen worden in de komende hoofdstukken nader
toegelicht.
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Het verhaal van de hoaxes in Nieuwerkerk en het mysterie van het staande
graan in Crooked Soley
Dit hoofdstuk wil ik beginnen met een kleine breinbreker voor sceptici en puzzelaars. Op 28 augustus 2002 verscheen er een graancirkel
bij Crooked Soley in de buurt van Hungerford in Wiltshire.1
p. 257]

[zie afb. 70,

Het is vrij algemeen bekend, ook bij cereologen, dat graancirkels

constructiepunten hebben (Janssen 2004, p. 53-59). Het centrum van een
cirkel is bijvoorbeeld een constructiepunt. In veel gevallen bevindt het
constructiepunt zich in (of zo men wil: onder) platgelegd graan. Allicht,
zullen sceptici hieraan toevoegen: dit is de plek waar de hoaxer moet
staan om het touw vast te houden, waarmee hij de andere hoaxer geleidt
om een perfecte cirkel te maken. Als een constructiepunt al niet in een
platgelegd deel van de formatie ligt, dan bevindt hij zich meestal in het
sproeispoor – het pad dat de boer gebruikt om met zijn tractor het gewas te besproeien. Kortom: overal waar op de tekentafel de punt van de
passer in het papier gaat, daar moet een hoaxer kunnen staan. Wie de
luchtfoto van de graancirkel van Crooked Soley bekijkt, ziet dat dit hier
niet opgaat. In het centrum van de cirkel staat het graan nog rechtop,
en er loopt geen sproeispoor door het midden. Is deze graancirkel niet
gemaakt door hoaxers? En als hij wel door hoaxers vervaardigd is – zo
zouden de cereologen kunnen vragen – hoe hebben ze dit dan voor elkaar
gekregen? Ik kom hier later nog op terug.
In dit hoofdstuk wil ik nader ingaan op pseudo-ostension. Hieronder wordt
verstaan het opzettelijk naspelen van een bestaand volksverhaal bij wijze
van hoax, grap of practical joke. Het verschil met ostension is dus dat de
actie in de werkelijkheid met een ander doel wordt ondernomen, namelijk
om iemand bij de neus te nemen. In het vorige hoofdstuk is al melding
gemaakt van een advies aan hoaxers op de site van de Circlemakers, namelijk: laat een vreemde substantie in de graancirkel achter, die de cereologen
kunnen vinden en voor analyse opsturen, waarna zal blijken dat deze
substantie ‘niet van deze aarde is’ (hierover ook Huston 1997, p. 118-119).
Als Eltjo Haselhoff komt te spreken over debunkers en hoaxers, memoreert hij het volgende.
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Beroemd is het verhaal van Robert Irving, die, naar men zegt, opzettelijk fijne ijzerdeeltjes in een formatie rond heeft gestrooid, om
daarna de chemische analyse in het openbaar te ridiculiseren. [...] Zo
te werk gaan is van generlei waarde, ook niet om de mysteries rond
het graancirkelfenomeen te ontkrachten. (Haselhoff 1998, p. 158)
De daad van Rob Irving is een duidelijk geval van pseudo-ostension:
hij speelt het buitenaardse verhaal na om de cereologen om de tuin te
leiden.
Toen in Duitsland de première van de film Signs in zicht kwam, is er
in opdracht van

RTL

voor een uitzending van Stern TV een reportage

gemaakt over het graancirkelfenomeen. 2 De producenten gingen het
mysterie met een wel erg eenvoudig middel te lijf: ze maakten zelf in het
geheim een graancirkel nabij Brandenburg, en strooiden er zilverachtig
glanzende kwartskristallen (een afvalproduct uit de aluminiumindustrie) in rond. Vervolgens registreerden ze de reacties met de camera. Zo
werd er bijvoorbeeld verteld dat er een ufo een noodlanding had gemaakt
en een substantie verloren had ‘die op aarde niet voorkomt’. Een ander
beweerde dat er een ufo was geland om water te tanken uit een nabijgelegen poel. Een gevoelige bezoeker bespeurde zeer sterke energieën, en
de lege batterij van een mobieltje van een vrouw werd in de graancirkel
spontaan opgeladen.
Verder werd beweerd dat de kristallen aldaar waren ontstaan ten gevolge
van extreme hitte, en een vrouw die ’s nachts in de cirkel een foto maakte
met flitslicht, ontdekte een lichtwezen op de foto. De door de journalisten
heimelijk zelfgemaakte graancirkel, met een pizza met salami en tomaten als voorbeeld, deed derhalve allerlei verhalen totstandkomen uit het
graancirkelrepertoire. Groot was de teleurstelling en veront waardiging,
toen bekend werd gemaakt dat het om een hoax ging. Cereologen die
voor de camera gesproken hadden, voelden zich misleid en beweerden
achteraf dat ze ertoe waren aangezet om bepaalde uitspraken te doen.
Volgens sommigen maakte de documentaire uiteindelijk deel uit van een
complot en een desinfor matiecampagne (Hoos 2004, p. 113-114).
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[70] Graancirkel van Crooked Soley met constructiepunt in staand graan. Foto: Steve Alexander.

[71] Het project Fe-Male van Remko Delfgaauw uit 1999. Foto: Joop van Houdt.
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[72 en 73] Brandsporen van lichtbollen op een vogelhuisje; de stuiver geeft een indicatie voor de
grootte van de brandplekken. Foto’s: Eltjo Haselhoff.
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[74 en 75] Boer Adriaan van der Riet en zoon Ad van der Riet in graancirkels in Hoeven (2003).
Foto’s: Theo Meder.

[76] Foto door Robbert van den Broeke van gematerialiseerd wezen (2004).
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[77 en 78] Luchtfoto van graancirkel Lelystad (foto: Hans Veenhuis) en boer Pleun Piek (foto: Theo
Meder).
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[79] De graancirkel van Uppel 2003. Foto: Theo Meder.

[80 en 81] Kassahokje en ingang van het maïsdoolhof te Almere, 2004. Foto’s: Theo Meder.

[82 en 83] Een pad door het maïsdoolhof en de stempelkaart. Foto’s: Theo Meder.
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[84] De viscirkel van Eltjo Haselhoff uit 2003.

[85] Foto van lichtcirkels
met kruizen op de
binnenplaats van een
hotel in Wenen, gemaakt
door Zef Damen in
november 2005.
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[86, 87 en 88] Raaklijnen, driehoeken, vierkanten en cirkels (Haselhoff 2001b, p. 61-63).
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[89] Luchtfoto van de formatie van Winterbourne Bassett, UK , 1997. (Steve Alexander).

[90] De graancirkel van Etchilhampton uit 1997. Foto: Lucy Pringle.
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[91] De origami-graancirkel bij Backhampton, 28 juli 1999. Foto: Steve Alexander.
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[92] The Apple Tree uit 2002. Foto: Lucy Pringle.
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[93 en 94] Foto van de graancirkel te Ketelhaven genomen vanaf de dijk door Theo Meder en een
luchtfoto die op 27 juli 2003 door Robert Boerman is gemaakt.
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[95 en 96] Boven: Robert, Bart, Jan Willem en Theo rond het kompas. Onder: Theo en Robert op
zoek naar blown nodes. Foto’s: Mereie de Jong.
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[97 en 98] Jan Willem Bobbink meet met het meetlint en demonstreert met zijn wichelroede
nogmaals waar de leylijn loopt. Foto’s: Theo Meder.
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[99] Het boerengezin Huybrechts in de graancirkel van Ketelhaven. Foto: Robert Boerman.

[100 en 101] Robert Boerman maakt pole shots. Foto’s: Theo Meder.
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[102] Het Veld van Lynne McTaggart.
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[103] What the Bleep Do We know!?
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Het dode-vliegen-mysterie dat in hoofdstuk 7 is beschreven, is een curieus en niet zo vaak voorkomend fenomeen. Omdat het alleen in de
graancirkel voorkomt, zou een scepticus op basis van de bovenstaande
verhalen nog kunnen gaan vermoeden dat hoaxers na het maken van de
graancirkel insecticiden hebben gesproeid. Men moet de vindingrijkheid
van mensen immers niet onderschatten.
Het bekendste Nederlandse voorbeeld van pseudo-ostension is de
graancirkel die Remko Delfgaauw bij Nieuwerkerk in Zeeland heeft gemaakt, mede om de cereologen opzettelijk om de tuin te leiden. Remko
Delfgaauw (geb. 1966) woont sinds 1996 in Zierikzee en is directeur van
het bedrijf Bever Innovations bv. Dit bedrijf maakt de elektronische
prijzenborden bij pompstations. 3 Als jongeling was Remko gefascineerd
door graancirkels, meende dat het buitenaardse boodschappen waren
die op ons onderbewustzijn moesten inwerken, en probeerde tevergeefs
de codes te kraken. Na vele graancirkels bestudeerd te hebben, kwam hij
tot de slotsom: ‘Als de buitenaardsen een boodschap voor ons hadden,
dan deden ze verdomd goed hun best om die zo onduidelijk mogelijk te
maken’ (Delfgaauw 1999, p. 12).
Toen Delfgaauw eenmaal het besluit genomen had om zelf een graancirkel te maken, moest het meteen ook de grootste en ingewikkeldste van
Nederland worden, een cirkel die zich met de Engelse exemplaren zou
kunnen meten. Hij wist Michel de Brabander en vier andere vrienden te
interesseren voor wat het Gulden Tunnel project zou gaan heten, en in
maart 1997 begonnen de voorbereidingen. In eerste instantie werd vooral
overlegd over de te gebruiken techniek.
Diverse methodes zijn getest om het graan plat te krijgen: de gazonroller, de plankjes, holle pvc-pijpen, touw – ja zelfs de blote hand.
Uiteindelijk won de pvc-pijp het. Door hier handvaten aan te bevestigen konden we gewoon rechtop blijven lopen in het veld. Via moffen
zouden we de pvc-pijpen modulair houden en op de gewenste lengte
kunnen vastzetten. Dit probleem was vrij snel getackled. We namen
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de proef op de som met een pvc-pijp van tweeënhalve meter. Het
werkte prima! (Delfgaauw 1999, p. 12)
Het volgende probleem was het ontwerp. Delfgaauw wilde dat de graancirkel zekere verwantschap zou vertonen met de Julia Set, en wilde de
verhoudingen van de gulden snede erin verwerken. De bollen in het
ontwerp zouden volgens deze verhouding naar buiten toe steeds groter

Ontwerp en resultaat van de Gulden Tunnel graancirkel te Nieuwerkerk,
met bollen en een centrum van staand graan, maar het resultaat zonder
de verbindende ringen waarin het ontwerp nog voorzag (tekening: Remko
Delfgaauw; foto: Joop van Houdt).
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worden, en de bollen zouden ook nog eens door ringen met elkaar verbonden worden, wat een tunneleffect zou creëren – vandaar de naam
Gulden Tunnel. Tevens wilde Delfgaauw er nog een extra grap in verwerken, die de kenners meteen zou opvallen: hij wilde het graan in het
centrum – op het constructiepunt – niet plat leggen, maar rechtop laten
staan. Uiteindelijk bleek later in de praktijk door tijdgebrek het ontwerp
niet volledig voltooid te kunnen worden: het graan in het centrum stond
wel rechtop, maar de ringen die de bollen zouden verbinden, moesten
achterwege blijven. Om achteraf te kunnen bewijzen dat de graancirkel
mensenwerk was, zijn het ontwerp en het scenario vooraf gedeponeerd
bij een notaris. Filmopnames of foto’s van het eigenlijke mensenwerk zijn
er niet gemaakt.4
Omdat de formatie tamelijk complex was, begon men te vrezen het karwei niet in één korte zomernacht te kunnen klaren. Besloten werd om
de eerste nacht alleen de coördinaten uit te zetten, en de volgende nacht
het graan pas plat te leggen. Er werd een draaiboek opgesteld, waarin
ieders acties stap voor stap stonden beschreven. Om ’s nachts met elkaar
te kunnen communiceren, werden headsets aangeschaft.
Het devies voor de nacht was: draag donkere kleren, gebruik niet of
nauwelijks een zaklantaarn, verlies niets, laat geen afval achter en:
weet verdraaid goed waar je loopt! (Delfgaauw 1999, p. 13)
De boer zat natuurlijk in het complot: de graancirkel werd met zijn medeweten en toestemming gemaakt, en hij zou gecompenseerd worden
voor de gemaakte schade. Het uitzetten van de coördinaten verliep niet
probleemloos: meetlinten raakten in de klit en werden verwisseld. Maar
uiteindelijk slaagde het team er toch in om dunne tentharingen op de
juiste coördinaten te plaatsen, en met touwtjes een pad uit te zetten, dat
de volgende nacht gevolgd kon worden.
De volgende dag, 17 juli 1997, werd al het materiaal in gereedheid gebracht voor de ‘walsnacht’. Het grootste kunststuk dat zou moeten worden uitgevoerd, was het correct plaatsen van een grote houten driepoot
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met brugconstructie in het centrum van de formatie. De driepoot moest
zorgen dat het graan in het midden rechtop bleef staan, en dat het constructiepunt bóven het graan zou zweven. Op de brugconstructie zou
iemand moeten kunnen staan om het touw strak te houden als de ringen
gemaakt moesten gaan worden. Met een busje vol materiaal werd wederom naar de akker toe gereden, en het busje werd onder aan een dijk
uit het zicht geparkeerd. Eerst moesten de bollen platgelegd worden en
men zou in eerste instantie van buiten naar binnen werken, beginnend
bij een grote bol met een diameter van 25 meter.
Zonder een woord te hoeven wisselen pakten we uit, verdeelden de
gereedschappen en liepen in de juiste volgorde door de sproeisporen
naar het vastgestelde startpunt. Daar koppelden we de pvc-pijpen
aan elkaar. We begonnen met de grootste cirkel waarvoor in totaal
12,5 meter pvc-pijp nodig was. Zoals gezegd hadden we goede resultaten geboekt in een proefveld met een pijp van 2,5 meter. Het graan
bleek hier veel dichter gezaaid te zijn dan in ons oefenveld. Om vooruit te komen moesten we de pijp dertig centimeter optillen en vervolgens schuin naar voren duwen om het graan te pletten. Na zo’n tien
cirkelgraden geploeterd te hebben keken we om en schrokken ons te
pletter. Het graan stond gewoon weer rechtop! Had ik de eerste nacht
een kort gevoel van paniek, dit keer was het totale ontreddering.
(Delfgaauw 1999, p. 14)
Uiteindelijk lukte het toch om de grote cirkel plat te leggen, door elke keer
het volle gewicht op de pvc-buis te zetten, maar al doende vergde één bol
al drie kwartier. De volgende bollen gingen weliswaar steeds sneller en
de laatste bol van 25 meter doorsnee kon in een kwartier worden platgelegd. Niettemin was het ochtendgloren al weer in zicht, was er geen tijd
meer om de ringen plat te leggen en was de houten driepoot dus vergeefs
ontworpen. En daarmee was eigenlijk het meest wonderbaarlijke aan de
graancirkel dus mislukt.
De mooiste en – tot dan toe – grootste graancirkel van het Europese
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vasteland werd niet meteen de volgende dag ontdekt. De boer moest
de media een handje helpen door zijn eigen graancirkel te ontdekken
en een luchtfotograaf foto’s te laten maken. Vervolgens besteedden veel
kranten en tv-zenders aandacht aan de graancirkel en kwamen duizenden mensen de formatie bekijken, volgens Delfgaauw ‘vrijwel allemaal
gelovigen’ (p. 14). Ook de

DCCCS

kwam onderzoek doen, en de hoaxers

waren erg benieuwd welk oordeel de cereologen over de graancirkel
zouden vellen. De boerin nam telefonisch contact op met Eltjo Haselhoff,
die volgens Delfgaauw verklaarde: ‘Het zou ons ten zeerste verbazen als
dit mensenwerk zou zijn’ (p. 14). Ook de media probeerden Haselhoff
te verlokken een duidelijke uitspraak te doen, maar zelf ontkent hij dat
hij – noch Herman Hegge – zich ooit heeft uitgesproken over de ‘echtheid’ en claimt hij al op de hoogte te zijn geweest dat het een hoax was
(Haselhoff 1998, p. 145-149). De volgende dag stuurden Delfgaauw cum
suis een persbericht naar het ANP, waarin zij zichzelf bekendmaakten en
de hoax onthulden.
Vanuit het perspectief van de hoaxers kan hun actie worden beschouwd
als pseudo-ostension: het uitspelen van een scenario van een graancirkelverhaal met de bedoeling de cereologen beet te nemen en hun onderzoeksmethoden aan de kaak te stellen. Niet voor niets werd het relaas
van Delfgaauw nadien ook gepubliceerd in het tijdschrift Skepter
Skepter. Sinds
dit incident zijn de cereologen nog voorzichtiger geworden in het doen
van publieke uitspraken over de authenticiteit van bepaalde graancirkels.
Zij hebben het mogelijke scenario van pseudo-ostension ge ïncorporeerd
in hun eigen verhaalrepertoire.
Na 1997 heeft Delfgaauw nog enkele graancirkels gemaakt. In 1998 werd
voor het programma De Droomfabriek van de VRT een graancirkel in België
neergelegd. Er werden zelfs nachtelijke infraroodopnames van gemaakt.
Omdat ook ditmaal niet meteen duidelijk was dat het om mensenwerk
ging, kwam er erg veel volk op af, en het VRT-journaal moest eraan te pas
komen om de formatie te debunken.
Delfgaauws meest ambitieuze project stamt uit 1999: het zogenaamde
Fe-Male project, waarbij wederom een grote complexe graancirkel werd
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gemaakt bij Nieuwerkerk in de nacht van 23 op 24 juli. Dit keer werd het
opgezet als een vorm van teambuilding voor de medewerkers van zijn
bedrijf Bever Innovations bv, en uitgevoerd door acht mannen en zeven
vrouwen. Ditmaal slaagde het team erin het kolossale ontwerp (zo’n 200
meter in doorsnee) in één nacht te voltooien. 5 [zie afb. 71, p. 257] Delfgaauw
concludeert het volgende.
Wat mij, na drie graancirkels, het meeste opvalt is dat de makers,
ongeacht of ze het al eens gedaan hebben, zo’n ongelofelijke energieboost krijgen van datgene wat ze onder teamgeest voor elkaar hebben
gekregen. Iedereen loopt voor z’n gevoel dagenlang in de wolken. Ik
vind het pure groepskunst. (Delfgaauw 1999, p. 14)
Komen we tenslotte nog een keer terug op de graancirkel van Crooked
Soley, met het staande graan in het constructiepunt. Als dit een bovennatuurlijk of buitenaards gevormde graancirkel is, dan zou het een
sterke casus genoemd kunnen worden. Indien de graancirkel door hoaxers gemaakt is, dan is het een ingenieus ontwerp waar terdege over
na is gedacht. Allicht dat dit ontwerp dan is bedacht om de croppies
en cereologen in hun overtuiging te sterken, en zelfs een troefkaart in
handen te spelen ten opzichte van de sceptici. Ik kan me voorstellen dat
– in het geval van mensenwerk – juist voor dit ontwerp is gekozen om de
sceptici grandioos bij de neus te nemen. Volgens Bert Janssen is het ondenkbaar dat een hoaxer een perfecte cirkel maakt, zonder dat er iemand
in het midden heeft kunnen staan.6 Als er iemand naar het midden was
gelopen (al was het maar om er een paaltje neer te zetten), dan zou hij
een zichtbaar looppad van beschadigd graan hebben achtergelaten. Een
redenering waar eigenlijk geen speld tussen te krijgen is. En dus besloot
ik om het raadsel voor te leggen aan de bekendste Nederlandse hoaxer,
Remko Delfgaauw, en aan de beroemdste Britse hoaxer John Lundberg.
Ze kwamen allebei met een mogelijke oplossing, maar wel met twee totaal verschillende.
Na bestudering van de foto legt Delfgaauw uit dat het middelpunt van
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de cirkel zich niet noodzakelijk op de grond hoeft te bevinden: het
middelpunt mag ook boven de grond en het graan zweven. Zelf zou
hij kiezen voor het creëren van een eenvoudig spinnenweb vanuit de
tractorsporen. Met slechts drie touwen en drie tentstokken in de twee
sproeisporen kan men al een web maken waarvan het centrum boven
het constructiepunt hangt. Met een vierde touw van de juiste lengte, van
tevoren vastgeknoopt aan het centrum boven het constructiepunt, kan
men, beginnend vanuit het sproeispoor, een perfecte cirkel trekken van
elke gewenste diameter. ‘In wezen is dit niet meer dan een beetje hogere
padvinderskunde,’ concludeert Delfgaauw.7 En hij voegt er nog een persoonlijke confessie aan toe.
Ik ben zelf gestart als gelovige toen ik 15 was, maar gaandeweg, door
eigen ervaring alsmede bezoeken van tientallen cirkels in Engeland,
kom ik maar tot 1 conclusie: er is nog niet één graancirkel ontstaan
die niet door mensenhanden gemaakt kon worden. Blijft wat mij betreft wel overeind staan dat het maken van een mooie graancirkel een
enorm inspirerend werk is, voor mezelf een beetje vergelijkbaar met
het maken van een boeddhistische zandmandala.
Remko Delfgaauw is derhalve net als de Duitse Harald Hoos een van de
weinige voorbeelden van gelovers die sceptici zijn geworden.
Bij het antwoord van John Lundberg moet men met de mogelijkheid rekening houden dat hij de graancirkel van Crooked Soley daadwerkelijk
gemaakt heeft samen met zijn kornuiten van Team Satan –, maar helaas
claimt Lundberg geen graancirkels (tenzij openlijk gemaakt voor bijvoorbeeld tv-producties) om het mysterie levend te houden, alsmede om schadeclaims en vervolging te voorkomen. Lundberg vertelt het volgende.
Although crop circle researchers like to propagate the myth that it is
impossible to walk through standing crop without leaving a trace,
this is not true. Cereal crops are sown in seed lines, and there is a
gap between each seed line. With care it is possible to walk along the
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seed line out into standing crop without leaving a trace, or damaging
the crop. Sometimes the farm machinery that sows the seeds can miss
out a seed line; if this is the case it becomes even easier to walk along
the double sized seed line. Like any craft, the longer you practice it the
better you get; we’ve all been creating crop circles for over a decade
now, so although it is tricky to create standing centers, it’s by no means
impossible and there is no need to invoke space aliens! 8
Ontbrekende zaailijnen zijn volgens Lundberg lang niet altijd te zien op
een luchtfoto: volgroeid graan vult het beeld van bovenaf visueel wel
op. Op mijn vraag of dat lopen tussen de gewone zaailijnen op blote
voeten moet geschieden, antwoordt John ontkennend: het kan ook met
schoenen aan. Ik moet bekennen dat ik zelf niet in staat ben om met mijn
schoenmaat 44 tussen de reguliere zaailijnen door te lopen zonder de
boel kapot te trappen. Volgens Lundberg worden ook grapeshots (kleine
satellietcirkeltjes in de nabijheid van formaties) soms gemaakt door tussen de zaailijnen door te lopen.9 Er worden volgens hem nooit sprongen
gemaakt of andere ingewikkelde acrobatische toeren uitgehaald, omdat
dit het risico van schade aan het graan te veel vergroot.
Resteert natuurlijk de vraag wie er gelijk heeft: Janssen, Delfgaauw of
Lundberg? Ieder zal vanuit zijn specifieke verhaalrepertoire en visie een
andere keuze maken.
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Proto-ostension
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De primeurs in Hoeven en de mediamieke gaven van een kroongetuige
Ostension is – globaal gesproken – het serieus naspelen van volksverhalen in het dagelijkse leven. Pseudo-ostension is de niet-serieuze variant
daarvan: volksverhalen worden nagespeeld als hoax, grap of practical
joke, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Bij proto-ostension worden
volksverhalen door de verteller omgezet in persoonlijke belevenissen.
Door toe-eigening (vgl. Frijhoff 1997) wordt een scenario omgezet in een
personal narrative
narrative, een memorate oftewel een ik-vertelling. Van bestaande
verhalen over bovennatuurlijke of buitenaardse gebeurtenissen zegt de
verteller: ‘Dat is mij persoonlijk echt overkomen.’ Ook bij vertellers van
sprookjes, moppen of broodje-aapverhalen komt het voor dat zij deze in
de ik-vorm vertellen. Dit hoofdstuk is gewijd aan Robbert van den Broeke
uit Hoeven (Noord-Brabant), die lichtbollen graancirkels heeft zien maken, en bij wie de wezens die achter het fenomeen zitten, zich langzaam
maar zeker beginnen te materialiseren.
Het relaas van Robbert van den Broeke is een aaneenschakeling van
wonderbaarlijke verhalen. Het hoeft dan ook niet te bevreemden dat de
KRO

op 24 augustus 2003 aandacht aan hem heeft besteed in het televi-

sieprogramma Wonderen bestaan.
Robbert wordt in 1980 geboren als zoon van Peter en Nanny van den
Broeke. Peter van den Broeke is directeur van de lokale Rabobank, Nanny
is huisvrouw. Robbert heeft ook twee zussen, Madelon en Saskia. Als
kind beschikt Robbert al over bijzondere eigenschappen, waar zijn ouders
geen raad mee weten. Zo ziet hij op driejarige leeftijd donkere gedaanten bij zijn bed staan. Hij doet uitspraken over zaken waar hij geen weet
van kan hebben. Zijn visioenen nemen dermate in hevigheid toe dat zijn
schoolprestaties eronder beginnen te lijden. Zijn ouders vrezen dat hun
zoon gek wordt. Robbert wordt van de ene instantie naar de andere gesleept: hij krijgt speltherapie en bezoekt talloze psychologen en psychiaters. Op twaalfjarige leeftijd nemen zijn angsten en fobieën dusdanig de
overhand dat hij opgenomen moet worden. In de loop der jaren hebben
artsen diverse diagnoses gesteld, van autisme tot schizofrenie. Robbert
zelf ervaart zijn jeugd door alle gebeurtenissen als een marteling. Zijn ouders zien hem wegkwijnen in de inrichting. Op zekere dag spreken ze met
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een verpleegster die zich afvraagt of Robbert wel gek is: misschien is hij
paranormaal begaafd? Aan deze mogelijkheid hebben zijn nuchtere ouders nooit gedacht, maar zowel bij hen als bij Robbert werkt deze gedachte
heilzaam. Door de perspectiefwisseling wordt een negatieve aandoening
een positieve gave. Dit blijkt Robberts redding (vgl. ook Brandsma 2002).
Op dertienjarige leeftijd verlaat hij de inrichting en keert terug naar huis.
Als hij veertien jaar is, krijgt hij op een dag een vreemd voorgevoel en
trekt de velden in. Bij een graanveld ziet hij vanuit zijn ooghoeken een
flits en vervolgens neemt hij een lichtbol waar, ongeveer ter grootte van
een voetbal. De bol maakt een ruisend geluid. Robbert krijgt het gevoel
dat dit ‘dat unieke’ is, waarop hij altijd gewacht heeft. Hierop verliest hij
het bewustzijn.1 Als hij bijkomt, ligt hij in een verse graancirkel. Voor hem
is dit het bewijs dat hij niet gek is, maar dat hij voor het eerst daadwerkelijk in contact gekomen is met de hogere wezens. Vader Peter gelooft
het verhaal aanvankelijk niet, maar er zijn nadien nog zoveel bizarre
gebeurtenissen voorgevallen dat hij niet meer om de waarheid heen kan.
Sindsdien zijn in de omgeving van Hoeven vele tientallen graancirkels
gevonden, en de meeste zijn ontdekt door Robbert van den Broeke, die de
komst van de formaties voorvoelt. Natuurlijk vraagt het team van Wonderen bestaan zich af of Robbert wellicht de graancirkels zelf in het veld legt.
Robbert antwoordt heel stellig: ‘Ik maak ze niet zelf, nee. Nee. Daar ben
ik heel zeker in, en dit is echt waar. Dit is heel duidelijk door iets hogers
ontstaan. En daar durf ik je recht voor in de ogen te kijken, want ik weet
dat ik de waarheid spreek.’ Robbert is ervan overtuigd dat graancirkels
gemaakt worden door lichtbollen, en dat deze een
zeker bewustzijn vertegenwoordigen. 2 Langzaam
maar zeker begint de rest van het gezin de lichtbollen ook waar te nemen in de nabijheid van het
huis – zus Madelon was de eerste die ze ook kon
zien. Er verschijnen graancirkels achter het huis.
Robbert van den Broeke op het omslag van het boek dat in 2005
over hem verscheen: Van zorgenkind tot medium.
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In een winter wordt zelfs een sneeuwcirkel gevonden. Lichtbollen rond
het huis worden op foto’s vastgelegd, en vanaf het balkon maakt Robbert
video-opnamen van zwevende lichtbollen. Voor het gezin is inmiddels het
bewijs geleverd dat Robbert niet gek is. Robbert omschrijft de bollen als
energiebollen en als geestelijke energie uit een hogere dimensie; het is ‘iets
wat me opzoekt’ en dat ‘via mij contact zoekt’ ((Wonderen bestaan 2003).
Sinds 1996 heeft Hoeven elk jaar de primeur van de eerste gewasformatie
in Nederland. In 2005 verschijnt de eerste Europese gewasformatie zelfs
in Hoeven, op 6 april. 3 Omdat het graan dan nog niet eens de kop heeft
opgestoken, gaat het zo vroeg in het jaar steeds om cirkels in het gras.
Het lijkt alsof die primeurs in Hoeven het nieuwe graancirkelseizoen
moeten inluiden. Zoals gezegd worden deze graancirkels nagenoeg altijd
gevonden door Robbert van den Broeke, omdat hij ze – naar eigen zeggen
– voorvoelt en hij naar de bewuste plek wordt toegetrokken. Hoezeer dit
in de oren van de sceptici ook moge klinken als de woorden van een illusionist die eerst een konijn in zijn hoge hoed stopt om hem er vervolgens
zelf weer uit te toveren 4 , in interviews en mediaoptredens komt Robbert
van den Broeke over als een rustige, integere en eerlijke jongen. Ook zijn
lichaamstaal geeft geen aanwijzingen dat hij liegt: hij kijkt bij het vertellen van zijn verhalen niet weg om oogcontact met de gesprekspartner te
vermijden. In de belevingswereld van Robbert is wat hij vertelt ook echt
waar, zo is mijn stellige indruk. Bij de mensen van de radio en de televisie
van Omroep Brabant, aan wie hij regelmatig interviews geeft, heeft hij
een reputatie van oprechtheid en betrouwbaarheid.
Eltjo Haselhoff was Robbert van den Broeke als ooggetuige van lichtbollen die graancirkels maken al vroeg op het spoor gekomen. In The Deepening Complexity of Crop Circles schrijft hij het volgende.
In 1996, I obtained a report from a sixteen-year-old boy named Robbert van den Broeke, who told me how he had witnessed the formation of a crop circle several times. When I discovered that his stories
were similar to the statements of other eyewitnesses I had heard and
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read about, I obviously became interested. Just like many others, the
boy also mentioned trembling air and crackling noises ‘as if you take
off your sweater over your head,’ or, on another occasion, ‘as if you
throw frozen French fries in hot oil.’ The creation of a crop circle, he
says, occured with one or multiple bouncing balls of light, spinning
very rapidly through the crop ‘so that it resembled a fluorescent disk.’
Sometimes the balls had a white-bluish or white-pinkish color, or at
other times more orange-like. According to the physical laws of electromagnetism, this could be an indication of varying temperature,
while the trembling air around the balls could be the result of intense
heat. After the formation is formed, in seconds, Robbert says, the light
balls fade and disappear, ‘as if you switch off the television.’ (Haselhoff 2001b, p. 21)
Even verderop beschrijft Haselhoff hoe in 1997 lichtbollen tegen een huis
aanvlogen en brandsporen achterlieten. Alhoewel hij het niet met zoveel
woorden zegt, betreft het wederom een belevenis van Robbert van den
Broeke uit Hoeven. 5 [zie afb. 72 en 73, p. 258]
I had visited the same region, after similar reports of flying balls of
light. I was told how the balls of light had hit the roof shingles of a
house at a height of about four meters, leaving clear burn marks on
the painted wood. A little birdbox hanging on the front wall had also
been hit. After I took it down, I saw how its metal roof showed undeniable perfectly round burn marks, with a diameter of about one
centimeter. (Haselhoff 2001b, p. 22)
Eigenlijk fungeert Robbert als de absolute Nederlandse kroongetuige,
want als Haselhoff een ooggetuige aanhaalt, blijkt het bij nader toezien
bijna altijd Van den Broeke te zijn. Ook van de curieuze wortelformatie
(zie hoofdstuk 7) blijkt Robbert de tipgever te zijn geweest.6 En de enige
Nederlandse ooggetuige die de draaiende waaiertheorie van Haselhoff
(zie hoofdstuk 6) kan ondersteunen, is Robbert.7 Als Bert Janssen en Janet
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Ossebaard in hun documentaire Contact (2001b) een Nederlandse ooggetuige filmen die uitlegt hoe hij een lichtbol een graancirkel heeft zien
maken, dan is dat wederom Robbert van den Broeke. Zijn relaas gaat in
de video vergezeld van een animatie.
Gaandeweg is de ster van Robbert gaan rijzen in de grenswetenschappelijke wereld, met als gevolg dat ook Nancy Talbott van het Amerikaanse
BLT-research

team vanaf 1998 meermaals bij hem op bezoek kwam. Over

haar ervaringen in de nacht van zondag 20 augustus op maandag 21
augustus 2001 schreef Talbott een rapport. 8 Om 23.30 uur gaan Robberts
ouders en jongere zus Madelon naar bed, terwijl Nancy en Robbert in de
keuken beneden blijven praten. Rond 3.00 uur gaat Nancy vermoeid naar
de oude kamer van Robbert op de eerste etage, Robbert in de keuken achterlatend. Een van haar laatste opmerkingen over het complexe fenomeen
was: ‘Why can’t this phenomenon be more obvious, more direct?’ Nancy
sluit de dunne gordijnen voor de dubbele glazen balkondeuren en gaat in
bed liggen. Vanuit haar bed kijkt ze op de gordijnen. Om 3.05 en 3.10 uur
hoort ze geloei van vee. Dan, om 3.15 uur, ziet ze buiten, door de gesloten
gordijnen heen, een kolom licht van de lucht tot de grond: de kolom is
helder wit, met blauwachtige randen aan de buitenkant. De kolom blijft
een seconde zichtbaar, daarna is het weer volkomen donker. Even later
ziet ze weer zo’n lichtflits, ditmaal iets meer naar links, en ook deze kolom
blijft een seconde zichtbaar. Nancy is angstig, en durft haar bed niet uit
te komen. Een seconde lang vertoont zich een derde kolom van licht, en
nu komt Nancy uit bed en roept naar Robbert in de keuken.
Robbert rent de trap op naar haar kamer: hij heeft alleen de eerste twee
kolommen in het snijbonenveld terecht zien komen. Het geroep wekt iedereen in huis, maar beneden vanuit de woonkamer naar buiten kijkend
kan niets bijzonders worden onderscheiden. Nancy en Robbert lopen via
de keuken de tuin in tot het hek aan de achterkant, en in het snijbonenveld
zien ze een verse gewasformatie liggen. Nancy meent er zelfs damp uit te
zien opstijgen. De volgende ochtend kunnen ze de vorm goed ontwaren:
een ellips met een hoofdletter T (van Talbott?) eraan. Zowel Nancy als
Robbert begint te denken dat deze formatie een directe reactie moet zijn
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op de gefrustreerde opmerking van Nancy over de ondoorgrondelijk heid
van het fenomeen: zij heeft als het ware een teken van boven gekregen.
Hoe toevallig kan het zijn dat de lichtkolommen en de formatie zo snel
en zo dicht bij het tuinhek van de Van den Broekes verschenen? Dit is
geen toeval, dit moet opzet zijn. Nancy sluit haar rapport af met enkele
bespiegelingen.
Are Robbert and I (and, apparently, many other people) victims of our
imaginations? Or is it possible that human faculties are capable, at
least in some situations, of recognizing external consciousness and/
or purpose in energy-forms or life-forms currently unknown to us
and un-named? Robbert and I perceived these light tubes as ‘on purpose.’ Was there a consciousness in those light columns? Or, was there a consciousness directing them? Was it our sub- or unconscious? If
not ours, was it Jung’s collective unconscious? Was it a consciousness
inherent in Nature? Or was it from another dimension, galaxy or, perhaps, directly from the Almighty? Robbert and I don’t know. What
we suspect is that the answers to these questions – in fact the actual
pursuit of these answers – will greatly affect human awareness. What
we hope is that 21st Century humanity will recognize this possibility
soon and join in the effort to uncover new aspects of reality we may
currently only faintly imagine.
Waarschijnlijk omdat ze Robbert volkomen vertrouwt, stelt Nancy één
(toch voor de hand liggende) vraag niet: kan het Robbert zelf geweest
zijn, die buiten voor de lichtkolommen zorgde met een krachtige staaflantaarn of een bouwlamp? Robbert was immers nog in de keuken, en
had gemakkelijk even naar buiten kunnen lopen. Voor het maken van de
bonencirkel was misschien te weinig tijd, maar die kan ook al eerder in
het donker gemaakt zijn, misschien door een handlanger van Robbert.
Het klinkt wellicht achterdochtig, maar het zijn logische vragen die niet
overgeslagen mogen worden.
Veel boeren in de omgeving van Hoeven koesteren de verdenking dat
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Robbert, eventueel samen met een handlanger, wel degelijk zelf de graancirkels maakt (en ze daardoor ook zo gemakkelijk ontdekt). Voor Wonderen bestaan had men een boer gevonden die niet gelooft in mensenwerk:
Fons Lauwerijssen verklaart in de documentaire dat hij Robbert gelooft
en dat hij ook denkt dat het iets natuurlijks of zelfs bovennatuurlijks is.
De heer A. Hendrikx, informant van het Meertens Instituut uit EttenLeur, nabij Hoeven, vulde in 2000 als commentaar bij mijn enquête over
graancirkels in dat de meeste Hoevense boeren de zaak evenwel niet
vertrouwen: ‘Zij houden het allen op een buurjongen, die dag en nacht in
het veld wandelt, die zegt dat ufo’s zelfs de verf van hun woning hebben
beschadigd, en dan was er weer een graancirkel in de buurt. Ze geloven
hem niet.’ Het is duidelijk dat met die ‘buurjongen’ Robbert van den
Broeke bedoeld wordt – en dat voor ‘ufo’s’ eigenlijk ‘lichtbollen’ gelezen
moet worden. Ik nam contact op met onze informant, en hij verwees
mij door naar boer Adriaan van der Riet uit Hoeven. De heer Hendrikx
meldde in 2003 bovendien nog dat er alweer drie cirkels in Hoeven lagen:
‘Heer Van den Broeke was weer in het veld geconstateerd en heeft het
bekend gemaakt. Staat bekend als intelligent persoon, is nog nooit betrapt
als eventuele maker.’ 9
Op 22 juli 2003 reis ik af naar Hoeven om met boer in ruste Adriaan van
der Riet (geb. 1934) te gaan spreken en de graancirkels te gaan bekijken.
Meneer Van der Riet is juist zeven weken geleden verhuisd van zijn boerderij naar een rijtjeswoning in Hoeven.10 Zijn zoon Ad zag er geen heil in
om het bedrijf over te nemen. Van der Riet is katholiek en kritisch CDA-lid,
en hij heeft dertien jaar in de gemeenteraad gezeten voor deze partij.
Van der Riet is zijn leven lang boer geweest, en dat gold ook voor zijn
vader. Ik vraag hem daarom of hij dat graancirkelfenomeen ook van vroeger kent. ‘Nee,’ is het antwoord, ‘vroeger nooit van gehoord. Nóóit van
gehoord. D’r ging wel graan plat, dat te zwaar bemest was, of door een
zware onweersbui, maar nooit zo’n cirkel. Dat is de natuur niet: die werkt
grillig. [...] Nee, ik ken het pas een jaar of zeven, acht, denk ik.’ De boer
veronderstelt dat de graancirkels mensenwerk zullen zijn, maar hij heeft
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het nooit zo grondig bestudeerd dat hij hierover zekerheid heeft. Daarom
wil hij andere mogelijkheden niet uitsluiten, al vindt hij de optie van buitenaards werk wel beangstigend, moet hij toegeven. De boer maakt een
nuchtere indruk, maar blijkt gaandeweg het gesprek toch open te staan
voor zaken als astrologie, energielijnen, wichelroedelopen, waarzeggerij
en gebedsgenezing. Van der Riet vertelt dat de graancirkels in Hoeven
heden ten dage de gemoederen bezighouden onder de boeren, want elk
jaar verschijnen er enkele formaties, die dan door de boeren bekeken
worden. Van der Riet vervolgt: ‘Ik denk: zou er dan nooit eens iemand
geweest zijn die ’m betrapt heeft? ’s Morgens om vier uur of...? Want hier
vermoeden ze allemaal dat het die Van den Broeke is. Nou nee, dat is ook
niet zo. D’r zijn wel veel mensen die dan kijken, maar d’r is niemand die
zegt: dat doet ’ie zo. Dat weten ze ook niet.’
Als ik vraag wat Robbert van den Broeke voor een jongen is, vertelt zoon
Ad dat hij samen met Robbert en andere jongens nog misdienaar is geweest. Ook toen was Robbert al een aparte jongen, die in zijn eigen wereldje
leefde. Ad ziet hem tegenwoordig nog veelvuldig langs de velden fietsen en
over de akkers turen. Ad is hem wel eens gevolgd op de fiets, maar heeft
hem ook nergens op kunnen betrappen, maar later lag daar in de buurt
dan toch een graancirkel. Ad vertelt nog dat Robbert ook een keer in de
Vijf Uur Show is geweest met zijn familie: zelf vertelde hij dan weer over de
lichtbollen en de graancirkels, maar zijn ouders en zussen begrepen daar
toen nog niet veel van. Vader Adriaan vult aan: ‘Ja, zo gek is het een keer
geweest, hoor. Dat ’ie zei tegen zijn ouders: kom eens kijken, de kozijnen
van de ramen zijn geschroeid en de verf er afgebrand.’ Ik suggereer dat dit
lichtbollen geweest kunnen zijn, of vuurwerk, maar Ad en Adriaan zeggen
in koor: ‘Of van een verfbrander!’ Ad denkt dat Robbert zulke trucs uithaalt als zijn ouders niet thuis zijn, en dat hij ’s nachts graancirkels maakt.
Hij vindt het verdacht dat zo’n graancirkel altijd aan of in een sproeispoor
ligt, en voegt eraan toe: ‘Ik denk ook wel eens: met zo’n graancirkel, dat ’ie
met iemand afspreekt: ik ontdek ze en jij maakt ze.’ Vader Adriaan twijfelt,
want hoe meer mensen eraan meedoen, hoe sneller het geheim uitlekt: ‘Als
je iets bijzonders wilt doen, dan moet je het alleen doen.’
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Ik vraag aan Adriaan van der Riet of hij denkt dat graancirkels een betekenis kunnen hebben. ‘Nee,’ zegt hij: ‘Als ik het vanuit mijn religie zou
bekijken, en ik geloof in een Opperwezen of een Lieve Heer, dan denk
ik dat ’ie op een andere manier tot de mensen komt, en niet in een land
met graan. Nee.’
Met de auto van zoon Ad worden we naar de eerste graancirkel gereden,
die in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 juni is ontstaan.11
74, p. 259]

[zie afb.

Boer Van der Riet stelt vast dat er toch wel aardig wat halmen

geknakt liggen, en dat daarom het graan niet meer de neiging zal hebben
gehad om overeind te komen. Bij enkele afgesneden halmen legt Van der
Riet uit dat dit komt door snoeiende hazen.

Ad van der Riet, Sjors van Ekelen en Adriaan van der Riet in een graancirkel te Hoeven. Foto:
Theo Meder.
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De tweede graancirkel die we bezoeken is volgens boer Sjors van Ekelen, die een kijkje op zijn akker komt nemen, ontstaan in de nacht van
donderdag 12 op vrijdag 13 juni.12

[zie afb. 75, p. 259]

De boer heeft linten

gespannen rond de cirkel om de duiven weg te houden die de tarwe willen opeten. Net als in de vorige cirkel zijn er geen gaten in het midden
te vinden, wat er in geval van mensenwerk op duidt dat er ten minste
twee daders geweest moeten zijn. De boer gaat ook uit van mensenwerk,
omdat de waslaag van de groene tarwe was beschadigd, er resten aarde
op de platgelegde tarwe lagen en er stengels in de grond waren getrapt.
De boer heeft aangifte bij de politie gedaan, en denkt een schade te hebben van zo’n 35 euro (de graanprijs lag in 2003 erg laag). Robbert van den
Broeke heeft de graancirkel meermaals bezocht: direct op vrijdag met een
verslaggever van de Omroep Brabant, op zaterdag met croppie Mattijs
Melissen, op dinsdag was hij er weer, en toen hij er op zaterdag nogmaals
stond, heeft de boer hem weggestuurd met de mededeling dat hij niet
meer terug moest komen. De boer verdenkt Robbert ervan de dader te
zijn, en denkt dat hij niet alleen ’s nachts rondfietst om graancirkels te
zoeken, maar ook om ze te maken, en de boer heeft het zelfs even met
hem over een schadevergoeding gehad. Van Ekelen meent:
Zijn tactiek is natuurlijk om eerst een cirkel te maken – tenminste,
dat is mijn optiek. Hij maakt een cirkel, en probeert er de andere dag
zo snel mogelijk weer in te staan. [...] Als er dan naderhand sporen
gevonden worden, dan zegt ’ie natuurlijk van: dat is van mijn bezoek
nadat ’ie gevonden is.
Behalve Robbert van den Broeke zijn er vooral DCCCS -leden op de graancirkel afgekomen. De boer noemt onder andere Robert Boerman, Jan
Willem Bobbink en Janet Ossebaard. Daarnaast zijn er wat mensen uit
de omgeving komen kijken. De graancirkel bevat inmiddels veel halmen met blown nodes, wat door de boer wordt verklaard uit het buigenof-barsten-effect van halmen die tevergeefs proberen zich weer op te
richten.13 Van Ekelen vertelt nog dat hij een jaar of zeven geleden hier
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ook een cirkel in het gras had met een gespiegelde F eraan vast: toen
hadden ze volgens hem met chloor gespoten om een deel van het gras te
laten verkleuren – ergens buiten de cirkel was nog een keer met chloor
gemorst. De graancirkel staat niet op internet, omdat Van Ekelen hem
stil heeft gehouden.
Alhoewel de boeren van Hoeven het er niet over eens zijn, kunnen we
toch wel concluderen dat een grote meerderheid denkt dat de graancirkels in de omgeving het werk zijn van Robbert van den Broeke.
In mei 2004 gaan de avonturen van Robbert van den Broeke een nieuwe
fase in, als hij bemerkt dat lichtbollen in huis langzaam maar zeker beginnen te materialiseren en hij in staat blijkt om deze wezens te fotograferen.
[zie afb. 76, p. 259]

Het verhaal verspreidt zich in de grenswetenschappelijke

wereld als een lopend vuurtje, nadat op 7 mei 2004 een foto wordt gepubliceerd op de website van Omroep Brabant met het volgende bericht erbij.
Medium Hoeven ‘zet buitenaards wezen op foto’
HOEVEN – Robert van den Broeke uit Hoeven zegt een buitenaards
wezen op de foto te hebben gezet. Van den Broeke is een medium, die
zegt in contact te staan met wezens in andere dimensies, zoals na de
dood en van buiten onze aarde.
Hij vindt ook geregeld graancirkels. De wezens tonen zich aan hem
als lichtbollen. Deze week lieten ze zich ook anders zien: als grijswitte
gedaanten met een smal hoofd en grote amandelvormige ogen die
schuin omhoog staan.
Volgens Van den Broeke hoeven we niet bang te zijn. De buitenaardse
wezens komen ‘uit liefde, om ons te leren goed voor de aarde te zorgen en liever voor elkaar te zijn’.14
Die laatste zin lijkt erop te duiden dat de wezens een rol van engelen of
verlossers vervullen. Diezelfde dag geeft Robbert een radio-interview
aan Bianca van Vught van dezelfde omroep over de foto’s van aliens die
hij genomen heeft.
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Robbert: ‘Het is heel vaak zo, als ik dus ga zitten en ik concentreer
me, en ik maak contact eigenlijk met de wezens die mij leiden naar de
cirkels, dat die heel vaak in de vorm van lichten op de foto’s staan.’
Bianca: ‘Je hebt er bergen met foto’s van, ik heb er ook een heleboel
gezien: allemaal grote lichtbollen die rondom je hoofd zweven. En dat
vind jij al heel gewoon, dat gebeurt bijna dagelijks, geloof ik?’
Robbert: ‘Ja. Ja, inderdaad ja. Het zou heel goed kunnen, als jij nu een
foto van mij maakt... Ik zou bijna de kans 99% achten, dat daar licht
op staat.’
Bianca: ‘Dat kunnen we misschien sowieso zo dadelijk nog doen.’
Robbert: ‘Ja, zeker.’
Bianca: ‘Je hebt een digitale camera...’
Robbert: ‘Ja.’
Bianca: ‘Maar dat is normaal gesproken. Deze keer zag je heel wat
bijzonders.’
Robbert: ‘Ja, dat is zo bijzonder eigenlijk. Er zijn eigenlijk al zoveel
jaren dingen aan de hand. Maar nu gebeurde er echt iets. En ik had
een heel sterk gevoel, binnen in huis, hier, dat er iets aanwezig was. Ja,
een gevoel van bekeken te worden, door wezens, die totaal weten wie
ik ben. En ik kan het niet helemaal uitleggen, maar echt zo’n gevoel
van... ja, een heel hoog bewustzijn. Plotseling zag ik in de hoeken van
de kamer, zag ik heel duidelijk, pats pats, telkens een soort lichtflitsen. En in die lichtflitsen zag ik eigenlijk, gekapseld, gezichten zitten
van... ja, witte gezichten met een soort amandelvormige ogen d’r in.
En ja... ik had geen angst, maar ik vond het wel heel erg nieuw. Dit
komt wel heel dicht bij!’
Bianca: ‘Je bent er ook erg van onder de indruk, hè?’
Robbert: ‘Ja, ik zit daar nog helemaal vol van. Ik ben... ja, het is zo
bijzonder.’
Bianca: ‘Als we de foto’s hier voor ons zien liggen – en ik moet zeggen: ik vind ze ook wel spannend – dan zien we foto’s iedere keer
op dezelfde plek genomen. Het begint heel wazig. Het lijkt een soort
mist in eerste instantie, die voor de stoel hangt en voor een foto die
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op de muur hangt. En die mist die zie je in elke foto een beetje sterker
worden, totdat hier op de laatste foto... ja, het is heel erg ongelooflijk
eigenlijk, als je het zo ziet: daar zit echt een wezen. Een beetje spookachtig wit schijnsel met een smal lang gezicht en, ja, ik zou bijna
zeggen, de beroemde amandelvormige ogen die zo schuin omhoog
staan. Het is bijna wel een standaard marsmannetje, zeg maar, zoals
we hem zoveel afgebeeld hebben gezien al.’
Robbert: ‘Ja. Het is inderdaad echt de beroemde alien, die gezien
wordt: eigenlijk de Grey wordt ’ie ook wel genoemd, de Grijze... over
de verschillende getuigenverklaringen... Alleen d’r zijn heel zelden
foto’s van.’
Bianca: ‘Ik zie natuurlijk jouw bezieling, en ik zie hoe waar dit allemaal voor jou is. Maar je kunt je toch voorstellen dat de meeste mensen die dit zien, denken: ja, ach, ik weet het niet, hoor.’
Robbert: ‘Nou, ik ben zelf ook heel sceptisch. Maar doordat je dat
ervaart... Ik denk: de sceptische mens staat het dichtste bij de bron.
Dus een sceptisch mens die is veel eerder, denk ik, ook telepathisch
als iemand die alles zomaar aanneemt. Dus ik juich alleen maar toe
dat mensen sceptisch zijn. Alleen, het gaat toch ook om bewijzen in de
maatschappij. En ik kom met bewijzen. En daar kun je niet omheen’
Bianca: ‘Je krijgt nu natuurlijk ook meteen van: ja, jongens, in dit
computertijdperk: iedereen die een beetje kan knutselen achter een
computer die zet zoiets in elkaar.’
Robbert: ‘Ja, in principe zou dat kunnen. Maar we hebben ook zoveel
foto’s waar negatieven bij zijn, gewoon ook met een rolletje gemaakt,
waar de meest bizarre dingen op staan: lichtverschijnselen, objecten.
Als je dit in elkaar zou zetten, je zou dit dus verzinnen, je zou zo’n
verhaal in mekaar flansen om in de belangstelling te willen staan, ja,
dan ben je wel een behoorlijk doortrapt persoon, denk ik.’
Bianca: ‘Je had het er net over: nou, als we een foto nemen, dan is er
misschien wel wat zichtbaar. Denk je dat dat zo is nu?’
Robbert: ‘Ja, misschien. Ik weet het niet zeker.’
Bianca: ‘Zullen we een poging wagen?’
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Robbert: ‘Dat is goed.’
Bianca: ‘Nou, dan gaan we het proberen. Samen op de foto. Kijken of
dat lukt. Concentreer je.’
Robbert: ‘Misschien. Ik weet het niet. Ik zal even kijken.’
Bianca: ‘Hahaha.’
Robbert: ‘Het ziet er nog vrij stil uit op de foto. O nee, nee! Naast m’n
hoofd.’
Bianca: ‘Ja, naast je hoofd zie ik er een.’
Robbert: ‘Ja, d’r staat een lichtbol op. Wacht even. Bij haar misschien.
Ja, bij jou ook! Achter je!’
Bianca: ‘Ja, achter mijn hoofd: ook een te zien.’
Robbert: ‘Ohhhh! Mooi! Oh, dank jullie wel! Dank jullie wel...’ 15
Die laatste uitspraak lijkt eerder gericht aan de hogere wezens dan aan
de journalisten van Omroep Brabant, en het typeert Robberts innemende
en ontwapenende enthousiasme. Hij lijkt oprecht dankbaar dat dit hem
overkomt.
Robbert maakt nadien nog veel meer foto’s van de buitenaardse wezens,
met digitale, analoge en wegwerpcamera’s. Robbert en zijn vader geven
op 14 mei een interview aan Linda Moulton Howe voor het Amerikaanse
radioprogramma Coast to Coast AM (Coast 2004). Er wordt vervolgens door
RTL

Boulevard aandacht besteed aan zijn foto’s van aliens16, en ook De

Telegraaf schrijft er begin september 2004 een stuk over. Op datzelfde
moment verschijnt er ook een groot interview in het Noord-Hollands
Dagblad, waarin Robbert verklaart dat de wezens eigenlijk zielen van
overledenen of engelen zijn, en dat de graancirkels een ‘boodschap van
God’ zijn (Goutziers 2004).
Op 16 februari 2005 kreeg ik een telefoontje van het programma Wonderen
bestaan van de KRO, met de vraag of ik nog mensen kende die een verhaal
zouden kunnen vertellen waarin ze geloofden. Ik deed wat suggesties
en noemde daarbij ook Robbert van den Broeke – ik was vergeten dat hij
al eens in dat programma was opgetreden. De medewerker reageerde
met de woorden: ‘Ja, die is één keer uitgezonden, en daar wilden we wel
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mee verder, maar we geloofden hem op zeker moment niet meer. Nu is
’ie naar de commerciëlen. Het is deels voor mijn tijd, hoor, ik weet er het
fijne niet van, maar het had ermee te maken dat ’ie op een gegeven moment met foto’s kwam. Toen is toch de conclusie getrokken dat hij niet
geloofwaardig meer was.’ 17
Ook binnen de grenswetenschappelijke wereld wordt er soms uiterst
terughoudend gereageerd op de foto’s van Robbert. Op de discussielijst
DossierX schrijft Peter Groen op 9 mei: ‘Zo op het eerste gezicht te zien is
dit een fake.’ En moderator Rinus Nienhuis schrijft diezelfde dag: ‘Nou
heeft ’ie nota bene een Grey op de bank – niet de Rabo – en vertelt er ook
nog bij, dat hij in liefde komt... Mocht ik worden uitgenodigd, zou ik die
Grey voor geen steek vertrouwen en totaly armed and dangerous me aldaar
begeven.’ De ervaringen die mensen in het verleden met Greys hebben,
zijn immers zelden aangenaam: de Greys hebben een reputatie van ontvoeringen, medische experimenten, abortussen, implantaten en cattle
mutilations.18 Op een gewone discussiesite als die van Gamer.nl zijn de
sceptische reacties helemaal niet van de lucht: ‘Lol [= laughing out loud],
feel so Photoshopped!’, ‘Bullshit! [...] Die foto is zo nep’, ‘1 april met een
verlengsnoer’, ‘dit is duidelijk een fotosoep [= Photoshop]’ et cetera. Ook
verschijnen er op deze site parodieën op Robberts foto, onder andere een
foto waarbij een alien uit een keukengootsteen opduikt.

Zo maak je een alienfoto à la Van den Broeke: een klein uitgeknipt figuurtje dicht bij de lens houden
en niet flitsen. Foto’s: Theo Meder.
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Wat betreft de overstap naar de commerciëlen: daarmee zal in het bijzonder het RTL 4-program ma Life and Cooking worden bedoeld, waar Robbert
inmiddels meermaals is opgetreden als paranormaal begaafd medium.
Naar verluidt is met name Irene Moors in de ban van het medium, en
bezoekt zij hem ook tweewekelijks thuis in Hoeven.19 Als medium heeft
Robbert van den Broeke inmiddels ook een eigen praktijk aan huis. Op
2 januari 2005 hield Robbert bij Life and Cooking een Uri Geller-achtig
paranormaal instraal-experiment met het publiek thuis (dit gebeurde
overigens niet live: het experiment was op band opgenomen). De redactie
werd vervolgens overspoeld met reacties van kijkers die iets bijzonders
hadden meegemaakt: mensen kregen acute huilbuien, ervoeren temperatuurswisselingen, een speelgoed-keyboard begon spontaan te spelen,
een loodzware stoel schoof uit zichzelf door de kamer, en huisdieren
reageerden op Robberts experiment. Robbert verklaarde in de volgende
uitzending dat de reacties onder meer te maken hadden met onverwerkte
trauma’s en met overledenen die contact zochten.
Contacten met de media worden door Robbert (en zijn vader) al met al
niet geschuwd, en het lijkt erop dat geprobeerd wordt een paranormale
carrière voor hem op te bouwen. Ook het door Irene Moors gemaakte
vierdelinge programma Er is zoveel meer... (2005-2006) met Robbert als
medium in de hoofdrol lijkt eenzelfde doel te dienen. Opvallend genoeg
krijgen de meeste onderzoekers – ook veel grenswetenschappelijke onderzoekers – steeds nul op het rekest als ze op nader onderzoek aandringen.
Met name vader Peter van den Broeke, die nog altijd streng over zijn zoon
waakt, lijkt onderzoekers zo ver mogelijk weg te willen houden. 20 Naar
verluidt heeft Robbert ook een video-opname gemaakt van een alien,
maar vader Peter wil deze opname niet vrijgeven. Tevens schreven vader
Peter en zijn zoon een boek over het leven en de mediamieke gaven van
Robbert, getiteld Van zorgenkind tot medium (Van den Broeke 2005).
In

DCCCS -kring

hebben sommigen hun bedenkingen bij de tegenwer-

king die onderzoekers krijgen van vader Peter, alsof deze vreest dat al
te slimme mensen het bedrog door zullen hebben. Ook de ‘sterallures’
roepen wantrouwen op, en worden ge ïnterpreteerd alsof Robbert een Ne-
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derlandse Char wil worden. 21 Eltjo Haselhoff zegt over het fotograferen
van lichtbollen en aliens:
Het is eigenlijk onmogelijk om dingen die je op het moment niet ziet,
toch op de foto te zetten: de lens hoort hetzelfde te registreren als het
oog. Als je het op dat moment niet ziet, kan het ook niet op de foto
gezet worden. Dus er zijn twee mogelijkheden: of hij faket de foto’s, of
hij is in staat datgene wat in zijn hoofd zit op de film te projecteren.
Dan is het een paranormaal proces. Maar als je een klein uitgeknipt
alien-figuurtje dicht bij de lens houdt, krijg je hetzelfde effect. Eén
keer moest hij het ook doen, toen er een cameraploeg bij was. Toen
lukte het niet. Maar toen kreeg hij de ingeving dat het even op zijn
eigen kamer moest gebeuren. Even later kwam hij weer naar buiten
en toen was het wel gelukt. Toen er dus even niemand bij was. Maar
toen heeft hij natuurlijk gemakkelijk het uitgeknipte alien-figuurtje
tevoorschijn kunnen halen. [...] En wat dat instralen voor de camera
betreft: ik durf er mijn jaarsalaris onder te verwedden dat mij dat ook
lukt, en ik ben niet paranormaal begaafd. Zeggen dat je gaat instralen,
en dan kijkers vragen om te bellen als er wat gebeurd is. Allicht dat
er dingen gebeuren. Als er net bij iemand een schilderij van de muur
valt, dan gaat die natuurlijk bellen. En zelfs als er niets gebeurt, dan
gaan er mensen bellen om maar op tv te komen.22
Kort na de dood van paus Johannes Paulus II vond Robbert van den Broeke op 6 april 2005 een grote en een kleine cirkel in het gras in Hoeven. In
een interview op 7 april voor de Omroep Brabant ontkent hij wederom
zelf de maker van de formatie te zijn. Hij beweert dat hij heeft doorgekregen dat de grote cirkel voor het hiernamaals staat, en de kleine cirkel voor
de aarde. De formatie symboliseert de hulp vanuit de hogere wereld voor
de mensen. Volgens Robbert zijn de cirkels een ‘knipoog’ van de paus
om te laten merken dat hij de dood heeft overleefd. De cirkels ontstonden
met opzet in het zicht van de basiliek van Oudenbosch, een verkleinde
replica van de Sint Pieter te Rome (Omroep Brabant 2005).
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Voor Robbert van den Broeke is het inzicht paranormaal begaafd te zijn
ongetwijfeld een grote ommekeer en een geestelijke bevrijding geweest:
het negatieve zelfbeeld kon positief omgebogen worden van gekte naar
gave. Zowel voor Robbert als voor het gezin Van den Broeke vormen de
graancirkels, lichtbollen en hogere wezens in zekere zin een redding.
De geestelijke onrust van Robbert is al doende verklaarbaar geworden,
gestabiliseerd en gekanaliseerd. Er is in feite een sterke verbetering van
de kwaliteit van leven opgetreden, er is perspectief gekomen op een zin
en functie in dit bestaan, en zelfs zicht op een zekere carrière en roem.
Het is echter wel de vraag of Robbert, in zijn pogingen om zijn avonturen met graancirkels en aliens te bewijzen, niet bezig is zijn hand te
overspelen... 23
Het interessante aan het vak etnologie en aan het volksverhaalonderzoek
is dat geschiedenissen en verhalen zich met enige regelmaat kunnen herhalen. We zagen in hoofdstuk 8 al dat het verhaal over de broncode van
Jan Sloot een herhaling lijkt van het verhaal van de brandstofloze motor
van Johannes Wardenier. Het verhaal van Robbert van den Broeke over
lichtbollen en hogere wezens begint steeds grotere gelijkenissen te vertonen met de verhalen van Frances en Elsie, die in het begin van
de twintigste eeuw elfjes zagen
en fotografeerden. 24

Foto van de Cottingley fairies uit 1917:
Frances Griffiths met dansende en
musicerende elfen.

In de zomer van 1917 keert de tienjarige Frances Griffiths samen met
haar moeder Annie vanuit Zuid-Afrika terug naar Engeland. Ze gaan
tijdelijk inwonen bij Annies zus, Polly Wright en haar echtgenoot Arthur, te Cottingley. De Wrights hebben ook een dochter, Elsie, die op
dat moment vijftien jaar is. De twee nichtjes zien elkaar voor het eerst
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en kunnen goed met elkaar opschieten. Ze spelen veelvuldig achter het
huis, bij een beekje dat door een bomendal stroomt. Meer dan eens komt
Frances doorweekt thuis, omdat ze weer eens in de beek is gevallen. Na
de nodige reprimandes en de vraag waarom ze toch zo vaak bij de beek
spelen, barst Frances op een dag in tranen uit en roept: ‘Ik ga daarheen
om de elfjes te zien! Daarom! Om de elfjes te zien.’ 25 Elsie valt haar bij dat
ze ook elfjes heeft gezien. De ouders geloven er niets van en beschouwen
het als een slappe smoes.
Voor Elsie valt het niet met zekerheid te zeggen, maar voor Frances gold
dat ze geloofde dat elfjes bestonden en dat ze ze bij de beek ook daadwerkelijk kon zien. Omdat de meisjes niet geloofd werden, kwam Elsie op
het idee om de elfen te fotograferen. Uiteindelijk mocht ze tot tweemaal
toe de camera van haar vader lenen en elke keer hebben de meisjes een
foto genomen. Ook al ziet vader Arthur Wright op beide foto’s elfjes, hij
kan er niet in geloven en is ervan overtuigd dat de foto’s getrukeerd zijn.
De plaats bij de beek en de kamers van de meisjes worden doorzocht,
maar er wordt niets bijzonders gevonden. Arthur blijft uiterst sceptisch,
maar moeder Polly komt in aanraking met de theosofische beweging
van Madame Blavatsky en begint van mening te veranderen. Ze speelt
de foto’s met de elfjes door aan de bekende theosoof Edward Gardner,
die openstaat voor het paranormale. Toch vertrouwt ook hij de foto’s
niet helemaal, en laat zowel de foto’s als de negatieven tot driemaal toe
door fototechnische experts onderzoeken op hun authenticiteit. Uit het
onderzoek komt naar voren dat er niet met de foto’s of de negatieven is
geknoeid. Wel wordt in één onderzoek gesuggereerd dat er een andere
truc is gebruikt om de elfjes te visualiseren.
In 1920 begon de inmiddels overtuigde Gardner lezingen te geven over
de foto’s, die de belangstelling trokken van Sir Arthur Conan Doyle, de
auteur van de verhalen over Sherlock Holmes, en tevens fervent aanhanger van het spiritisme. Net als Gardner beschouwde Conan Doyle het
als een doorbraak dat het mogelijk was gebleken om het paranormale
op de gevoelige plaat vast te leggen. Conan Doyle schreef verschillende
artikelen over fairy-lore en de Cottingley Fairies en hij bundelde zijn
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bevindingen uiteindelijk in het boek The Coming of the Fairies. Gardner
interviewde Frances (die inmiddels met haar moeder in Scarborough
woonde) en Elsie, die beiden voet bij stuk hielden over de authenticiteit
van de foto’s. In 1920 kregen Frances en Elsie camera’s van Gardner met
het verzoek om meer foto’s te maken, en zij slaagden erin om hem een
drietal nieuwe foto’s te leveren.

Twee foto’s uit 1920. Links: Frances Griffiths en de springende elf. Rechts: een elfje geeft Elsie
Wright een bloem.

Nadien zijn Elsie en Frances nog meermaals ondervraagd over de foto’s,
en in de jaren zestig en zeventig begonnen ze verdacht ontwijkende antwoorden te geven. Debunker James Randi blies de foto’s met de computer op en ontdekte dat sommige elfjes aan touwtjes hingen. In het boek
Princess Mary’s Gift Book, gepubliceerd circa 1914, werden bordkartonnen
knipplaatjes van elfjes gevonden die wel erg veel leken op de dansende
en musicerende elfjes op de foto. Journalist Joe Cooper schreef een artikelenreeks over elfen, en kreeg tijdens interviews met Elsie en Frances
in 1981 en 1982 plots van hen te horen dat de foto’s hoaxes waren. Elsie
zegt nu dat ze niet snapt hoe mensen konden geloven dat het echte elfjes
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waren. Toen ze de foto’s maakte, kon ze nota bene de hoedenspelden zien
zitten waarmee de uit bordkarton uitgeknipte elfjes waren vastgeprikt.
Frances benadrukt nog eens dat ze wel degelijk regelmatig elfjes had
waargenomen bij het beekje. Door de papieren elfjes zichtbaar op de foto
te zetten, wilden de meisjes de sceptische volwassenen op hun nummer
zetten. Frances en Elsie bekennen hun fraude in 1983 nogmaals in The
Times en in de Yorkshire Evening Post.
Etnoloog Paul Smith, die deze zaak bestudeerd heeft, benadrukt dat ruim
zestig jaar lang over de verhalen en de foto’s niet alleen het klassieke debat
is gevoerd tussen gelovers en ongelovigen, maar dat tussen deze extremen
een continuüm heeft gezeten van tussenposities (Smith 1997, p. 397). Er
waren mensen die geloofden in elfen en tevens geloofden in de authenticiteit van de foto’s. Daarnaast waren er mensen die geloofden in elfen,
maar niet in de echtheid van de foto’s. En ten slotte waren er mensen die
niet geloofden in elfen en dus ook niet in de foto’s. Maar op alle niveaus
waren er gradaties van geloof te onderkennen.
Dit is ongetwijfeld waar, maar ik ben het niet eens met de conclusie van
Paul Smith (1997, p. 398) dat het uiteindelijk begonnen is met een uit de hand
gelopen practical joke (in dat geval had deze casus ook behandeld moeten
worden in hoofdstuk 16 over pseudo-ostension). Met name Frances heeft
altijd volgehouden dat ze daadwerkelijk elfjes heeft gezien (ze heeft aan het
eind zelfs nog beweerd dat de ene foto van de zonnebadende elfjes toch
authentiek was), en het is aannemelijk dat ze althans over haar eigen waarnemingen – hoe subjectief ook – de waarheid heeft gesproken. Omdat de
meisjes door de buitenwereld niet geloofd werden, besloten ze om hun eigen
bewijs te maken: ze hebben hun waarheid fotografisch een handje geholpen.
Zij hebben op frauduleuze wijze op foto’s willen visualiseren wat ten minste
een van hen ook daadwerkelijk waarnam, maar niet kon bewijzen.
Dergelijk gedrag wordt in de parapsychologie wel ‘imitatieve fraude’
genoemd: 26 opzettelijk menselijk handelen om het bestaan van een als
werkelijk ervaren paranormaal fenomeen te onderstrepen. De geschiedenis van de Cottingley Fairies is in mijn interpretatie derhalve een geval
van proto-ostension: twee meisjes maken van de elfen-folklore een zelf-
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beleefd verhaal. Ze komen met persoonlijke vertellingen en foto’s op de
proppen, niet alleen omdat ze in elfen geloven, maar omdat minstens één
van hen ze ook daadwerkelijk kan zien (maar dat niet met echte foto’s kan
bewijzen zonder te frauderen).
In mijn ogen is iets dergelijks gaande met Robbert van den Broeke. Ik acht
het waarschijn lijk dat hij echt lichtbollen waarneemt, ook lichtbollen die
graancirkels maken, en lichtbollen die thans materialiseren in wezens
van buiten deze wereld. Ik veronderstel dat Robbert oprecht meent boodschappen door te krijgen van gene zijde. In zijn belevingswereld zijn deze
fenomenen reëel, en ik denk dat hij er zelfs in is geslaagd om de andere
leden van het gezin en bepaalde grenswetenschappers en journalisten
hierin te doen geloven. Op al deze punten wil ik de integriteit van Robbert niet in twijfel trekken. Ik ben er zelfs van overtuigd dat zijn huidige
beleving van de werkelijkheid voor rust, evenwicht en zin in zijn leven
heeft gezorgd – en dat is een groot goed. Waar ik wel bang voor ben, is
dat hij net als Frances en Elsie bezig is om de realiteit, zoals hij die persoonlijk beleeft, op allerlei manipulatieve manieren een handje te helpen
– een sneeuwcirkel kan immers best gemaakt zijn door vooraf zout te
strooien, een lichtkolom kan ook van een bouwlamp komen en gefotografeerde aliens kunnen uitgeknipte figuurtjes dicht bij de lens zijn. Ook
bij Robbert verworden de verhalen over graancirkels en buitenaardse of
boven natuurlijke wezens tot ik-vertellingen, op een manier die voor veel
mensen niet meer plausibel of geloofwaardig is. In zijn overtuiging lijkt
hij concrete bewijzen te willen leveren waarvan de authenticiteit op z’n
minst twijfelachtig is. Maar anderzijds kunnen de verhalen, voor degenen
die er voor openstaan, getuigenissen vormen die de eigen opvattingen
en ervaringen gunstig ondersteunen – cereologen als Janet Ossebaard,
Robert Boerman en Evert Jan Poorterman zijn geneigd om Robbert van
den Broekes verhalen, ook die over de aliens, serieus te nemen. Maar
er zijn grensweten schappers en cereologen die hem niet langer geloofwaardig vinden, en dat roept natuurlijk de vraag op hoe zwaar men op
Robberts eerdere getuigenissen over lichtbollen die graancirkels maken
mag blijven leunen.
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Kunstmest en windschade in Lelystad en Uppel
Naast ostension en de subcategorieën van pseudo-ostension en protoostension bestaat er quasi-ostension: de verhaalscenario’s die mensen
in hun hoofd hebben kunnen ertoe leiden dat normale feiten in de werkelijkheid een onjuiste interpretatie meekrijgen. De bestaande verhalen
veroorzaken als het ware een foute interpretatie van de realiteit.
Om de soms subtiele verschillen tussen de vormen van ostension nog een
keer helder op een rijtje te zetten, laat ik ze nogmaals de revue passeren
aan de hand van een fictief voorbeeld. Ik ontleen het volgende verhaal
aan het boek Broodje Aap van Ethel Portnoy.
Scherpe kost
Een jongeman ging op bezoek bij zijn verloofde en haar moeder in
Amsterdam, en bracht een pakje dunne, vierkante, met zachte pepermunt gevulde chocolaatjes mee.
Zijn verloofde en haar moeder namen er ieder een. In dat van de verloofde bleek een scheermesje te zitten.
De politie werd er bijgehaald en de jongeman werd scherp ondervraagd. Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij onschuldig was,
waarna de fabrikant er over werd aangesproken. Deze liet zien dat
tijdens het productieproces op geen enkele wijze een scheermesje in
zo’n chocolaatje terecht kon komen.
Er wordt nu in Amsterdam ijverig jacht gemaakt op de maniak die
scheermesjes in gevulde chocolaatjes stopt. (Portnoy 1992a, p. 103)
Dit verhaal, dat gelukkig nooit echt is gebeurd, gaat dus over een onbekende maniak die scheermesjes in de After Eight stopt. Aangenomen dat
deze meme bij mensen in het hoofd zit, kunnen er de volgende dingen
gebeuren.
Ostension. Zodra een echte maniak naar aanleiding van de bestaande
horrorverhalen daadwerkelijk scheermesjes in de After Eight gaat stoppen om mensen te verwonden (of de fabrikant af te persen), dan heet dat
ostension. Een verhaal wordt dus in de werkelijkheid serieus nagespeeld.
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Daarnaast onderscheiden we de volgende begrippen.
1. Pseudo-ostension. Hiervan is sprake als er een grap wordt uitgehaald
waarbij een bestaand verhaal wordt nagespeeld. Als iemand een practical
joke uithaalt en een scheermesje in een After Eight stopt en dit aan een
ander laat zien om hem in de maling te nemen, dan heet dat pseudoostension.
2. Proto-ostension. In dit geval wordt een bestaand verhaal door een
verteller getransformeerd tot een zelf beleefde ik-vertelling. Als iemand
beweert dat hij persoonlijk een keer een scheermesje in de After Eight
heeft aangetroffen, dan heet dat proto-ostension.
3. Quasi-ostension. Hierbij gaat het om een misinterpretatie waarbij gewone gebeurtenissen per abuis worden verward met bestaande verhalen.
Anders gezegd: bestaande verhalen inspireren tot een sage-achtige interpretatie van gewone feiten (Ellis 2001, p. 162-163). Als een politieagent
in een woning een doosje After Eight aantreft en een setje scheermesjes,
zich daarbij het broodje-aapverhaal herinnert en aanneemt dat in het huis
een maniak woont, dan heet dat quasi-ostension (zie ook Meder 2004b,
p. 96-97).
Vanuit de optiek van de scepticus is het haperen van camera’s en mobieltjes
in graancirkels ook een vorm van quasi-ostension. Immers, als apparatuur
weigert, terwijl er in geen velden of wegen een graancirkel te bekennen
valt, dan wordt er ook niet snel een bovennatuurlijke conclusie aan verbonden. Zodra hetzelfde voorvalt in een graancirkel, dan gebeurt dat op
basis van de bestaande verhalen wel. Maar dit is louter geredeneerd vanuit
de optiek van de scepticus, want volgens de croppies en cereologen is er
wel degelijk iets aan de hand in graancirkels. Natuurlijke heksenkringen
(schimmelcirkels) aanzien voor heksendansplaatsen of gewasformaties
zou ook als een vorm van quasi-ostension kunnen worden aangemerkt.
Eind mei, begin juni 2005 ontdekten achtereenvolgens de cereologen
Ed Vos en Robert Boerman een platgetreden ring in de paardenwei van
boer A. de Vries te Doetinchem.1 Er werden leylijnen aangetroffen, en
dus leek het om een ‘echte’ grascirkel te gaan. De boer bezwoer dat de
ring niet kwam door het ‘longeren’: het in dressuur rondjes laten lopen

proef 4

304

18-09-2006, 11:02

305

van paarden. Daar waren de paarden te oud voor. Eén paard toonde wel
bijzondere belangstelling voor de ring in het gras. Op 24 juni meldde de
boer dat de paarden naar een andere wei met langer gras waren gebracht,
en dat men nu gezien had dat de paarden uit zichzelf in een kring zijn
gaan lopen. Alleen: de eerste ring was in een weekend af, terwijl de paarden over de tweede ring inmiddels al drie weken deden. Ook hier lijkt
sprake van quasi-ostension: een mysterieuze ring in het gras blijkt een
rond paardenspoor te zijn.

Paard staat in Doetinchem
bedachtzaam stil op de grascirkel.
Foto: Robert Boerman 2005.

In het jaar 2000 was het idee al geboren, maar in 2003 kwam het ook daadwerkelijk tot stand: een heuse landingsplaats voor ufo’s in het Utrechtse
Houten. Het is weer zo’n geval van ostension waarin een kunstenaar,
in dit geval Martin Riebeek uit Breda, de bestaande verhalen in de werkelijkheid wil herhalen. In 2003 werd het kunstwerk op twee Houtense
rotondes gerealiseerd. Het werd vlak voor de opening gevandaliseerd
door Houtense jeugd op scootertjes, die er zwarte bandensporen op achterlieten, maar het kunstwerk was juist op tijd schoongemaakt. Op 17
september 2003, in alle vroegte, werden er lichten waargenomen en leek
er een onbekend vliegend object te zijn geland nabij de landingsplaats.
Toen radio en televisie arriveerden, liepen er al mannen in witte pakken
rond. Dit bleek achteraf een reclamestuntje van Canal+ te zijn, omdat ze
Taken van Spielberg achter de decoder gingen uitzenden. 2 Nogmaals een
daad van ostension dus: het naspelen van een verhaal in de werkelijkheid.
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Niet zo lang na de officiële opening van de ufo-landingsplaats ontving
ik een e-mail van Anouk Siegenbeek van Heukelom, een ex-stagiaire die
in Houten woont. Ze schreef op 28 oktober 2003 het volgende.
We zijn in Houten natuurlijk ontzettend trots op onze ufo-landingsbaan. Toen ik vannacht om 2.15 uur wakker werd van een vreemd
gebrom, was ik er dan ook heilig van overtuigd dat er net een ufo
geland was (we wonen namelijk tamelijk dicht bij de landingsbaan).
Nader onderzoek wees echter uit dat het de wasmachine van de buren betrof, die aan het centrifugeren was.
In dit geval is er sprake van quasi-ostension: een tamelijk gewoon geluid
wordt foutief ge ïnterpreteerd als gevolg van bestaande ufo-verhalen en
een kunstwerk.
In het volgende zal quasi-ostension uitgebreider aan de orde komen,
ingebed in de casussen van twee graancirkels in Lelystad en Uppel.
Ik had al de nodige jaren verhalen over graancirkels verzameld, maar tot
2001 had ik er nog nooit één bezocht. Op dinsdag 31 juli 2001 stond er in
de Sp!ts een luchtfoto met onderschrift afgedrukt van een graancirkel
in Lelystad. [zie afb. 77, p. 260]
Boer Piek staat voor een raadsel
Geen gewone graancirkel, maar een compleet kunstwerk siert het
tarweveld van de heer Pleun Piek aan de Lisdoddeweg bij Lelystad.
De heer Piek ontdekte het afgelopen zaterdag. Het is voor hem een
raadsel hoe de cirkels daar zijn ontstaan. (Sp!ts 2001)
Als ik op donderdag 2 augustus 2001 op de Lisdoddeweg rijd, blijkt dit
een zeer langgerekte, smalle boerenweg te zijn met zwaar landbouwverkeer. Ik heb de weg meermaals afgereden, wel stormschade in het
graan gezien, maar geen graancirkel gevonden. Tot tweemaal toe ben
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ik bij een boerderij gestopt om de weg te vragen, en pas daarna werd ik
doorverwezen naar Lisdoddeweg nummer 60. Eenmaal uit de auto was
de graancirkel van zo’n 135 meter doorsnede nog altijd niet te zien. Als
ik elders in een akker twee boeren aan het werk zie, ga ik naar hen toe:
het blijken Pleun Piek (geb. 1966) en zijn vader te zijn. Pleun Piek staat
inmiddels allang niet meer voor een raadsel. [zie afb. 78 p. 260] Hij weet absoluut zeker dat het mensenwerk is geweest: ‘Wij zijn gewoon de dupe van
modern vandalisme.’ 3 De graancirkel moet in de nacht van vrijdag 27 op
zaterdag 28 juli gemaakt zijn. De overburen hebben vrijdagavond rond
23.00 uur een wit busje zien stoppen, waar enkele personen uitstapten;
daarna reed het busje door om te parkeren bij het nabijgelegen Natuurpark Lelystad. De graancirkel ligt eveneens dicht bij vliegveld Lelystad
en werd op die zaterdag voor het eerst gezien en gefotografeerd door
Hans Veenhuis, een luchtfotograaf uit Emmeloord. Op maandagochtend
kwam Pleun Piek er zelf pas achter dat er een graancirkel in zijn tarwe
lag. Maandagavond arriveerden de cereologen Herman Hegge, Robert
Boerman en Jan Willem Bobbink. Pleun Piek had zelf al moddersporen
van laarzen gevonden in de formatie, maar de cereologen wisten hem op
basis van het ontwerp feilloos de gaten in de grond te tonen op de plaatsen van de constructiepunten. De outlines van drie van de vijf bogen zijn
wel platgelegd, maar aan het platleggen van het graan daar binnenin is
men kennelijk niet meer toegekomen. Een nog grotere misrekening was
het feit dat een vierde boog eindigde in een veld met voederbieten, die
zich minder gemakkelijk laten platleggen. De formatie eindigt dus abrupt
in de bieten – en dit is het gevolg van een calculatiefout. De akkerstroken
tussen de sproeisporen zijn bij Pleun Piek veel breder dan gewoonlijk,
namelijk 45 meter (tussen de 20 à 30 meter is gebruikelijk), maar de laatste
strook tarwe is maar half zo breed: 22,5 meter tarwe en 22,5 meter voederbieten. Als de makers één sproeispoor verder waren begonnen, waren ze
niet in de bieten beland. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt,
bestaan er dus wel degelijk ook graancirkels die verkeerd uitkomen en
onvoltooid blijven..., maar dan wel ten gevolge van menselijk falen.
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Het gat in het centrum van de graancirkel waar het
paaltje heeft gestaan. Foto: Robert Boerman.

Pleun Piek is getrouwd met een Australische vrouw, en toen zij op maandagochtend door de graancirkel liep, voelde zij de energie tintelen in haar
vingers. Maar Pleun zegt nu: ‘Ik geloofde er altijd in, maar nou niet meer,
hoor!’ Hij schat de schade op zo’n 1500 tot 2000 gulden. Er zijn inmiddels
redelijk wat mensen op de graancirkel afgekomen, voornamelijk omdat de
luchtfoto in meerdere kranten heeft gestaan. Opnames voor TV Flevoland
heeft Piek echter geweigerd, omdat hij daarmee de hoaxers een te groot
plezier zou doen.4 Afgezien van de cereologen komen er vooral croppies
op de graancirkel af. De dag ervoor was er nog een man met zijn moeder
en tante langsgekomen die een natuurwinkel hadden in Amsterdam. Piek
vertelt: ‘Nou ja, die vent liep helemaal te zweven in die graancirkel. Liep
er met gestrekte armen doorheen en voelde de energie omhoogkomen.
[...] Volgens die man maakt het niet uit of het handgemaakt is. Door die
vorm krijg je bepaalde energievelden.’
Piek blijft zich opwinden over het vandalisme. Hij zou het helemaal niet
erg gevonden hebben als er hoaxers naar hem toe waren gekomen met
de vraag of ze een graancirkel zouden mogen maken. Dat zou hij gewoon
toestaan, mits de schade zou worden vergoed. ‘Betaal dat maar. Absoluut
geen probleem! Praat ik nergens over! Dat deed die Zeeuwse boer ook.
Die zei ook tegen de tv: nou ja, het zou best wel eens buitenaards kunnen wezen.’ Pleun doelt hiermee op de boer uit Nieuwerkerk die samen
met hoaxer Remko Delfgaauw in het complot zat (zie hoofdstuk 16). Piek
zou, net als in Engeland, ook wel graag entreegeld willen heffen voor het
bezoek aan de graancirkel 5; men mag – wat hem betreft – tegen betaling
zelfs met een tentje kamperen in de graancirkel, maar hij vreest dat er niet
voldoende bezoekers zullen komen om zijn schade te compenseren. Als ik
vervolgens vraag of ik de graancirkel mag bezoeken, vraagt Piek prompt
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tien gulden entree, die ik gewillig betaal. Als ik de formatie inloop, vind
ik met gemak het centrale gat in het sproeispoor waar het paaltje heeft gestaan; er moet tijdens het werk zelfs wat graan omheen gedraaid zijn. Het
is duidelijk dat eerst de grote cirkel is gemaakt, en daarna de bogen pas,
want de graanhalmen van de bogen liggen over die van de cirkel heen.
Kort nadat ik de graancirkel heb ge ïnspecteerd, arriveren er een moeder met een zoon op de fiets die de formatie ook willen bezoeken. Piek
geneert zich een beetje om weer een tientje entree te vragen, maar zegt
uiteindelijk: ‘Graag een vrijwillige bijdrage voor de gedupeerde boer, daar
bij de boerderij.’ De vrouw wil best wat betalen en grapt: ‘Ja ja, boer Piek
kan wel wat pieken gebruiken.’ Het blijkt mevrouw Argeloo uit Lelystad
te zijn, die de graancirkel in de Sp!ts had zien staan, en die er met haar
zoontje naartoe is gefietst, omdat dit mysterieuze fenomeen nu eindelijk
eens in de buurt was opgedoken. Als ik haar verschillende verklaringsmogelijkheden voor het ontstaan van graancirkels voorleg, dan kiest ze
bewust voor buitenaardse wezens en energielijnen.
De zoon van een jaar of twaalf zegt dat hij nabij in een ander graanveld
ook drie nieuwe graancirkels heeft gezien: een grote, een kleinere en nog
een kleine in een rechte lijn. Hij wijst aan waar hij ze gezien heeft, en de
moeder beaamt het.
Boer Piek hoort het en zegt tegen mij dat ik die boer dan ook maar eens
moet gaan interviewen: ‘Dan kun je lachen.’
Theo: ‘Want?’
Pleun: ‘Nou, die is helemáál des duivels als hij merkt dat ze zijn akker vernield hebben. Dat is een nuchtere, hoor, die gelooft helemaal nergens in!’
Ondertussen is er alweer een auto gestopt met een moeder met drie kinderen. Het is mevrouw Anneke van der Meer en ze heeft zelf een boerderij
in Zuidelijk Flevoland. Ze is familie van Pleun Piek en heeft van hem
zelf gehoord dat hij een graancirkel op zijn land had. Mevrouw Van der
Meer moest toevallig logeetjes van de kinderen in de buurt afzetten, en
besloot even langs te rijden. Zij is ervan overtuigd dat het mensenwerk
is, noemt het een ‘mooie vakantiegrap’ en ‘een soort kunstwerk’. Anneke
vertelt nog:
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Mijn schoonvader is erg geïnteresseerd in graancirkels en dergelijke.
Hij heeft er veel documentatie over. Hij gelooft ook wel dat bepaalde
cirkels door buitenaardse wezens worden gemaakt. Toen hij van
Pleun hoorde dat er een cirkel in zijn veld zat, is hij maandagavond
meteen komen kijken. De graancirkel-onderzoekers waren toen ook
bezig. Pleun wou zelf eigenlijk geen ruchtbaarheid geven aan de
cirkel, maar mijn schoonvader heeft hem aangespoord om het wel
te doen. Zodoende is het toch bekend geworden van die cirkel. Mijn
schoonvader was erg teleurgesteld toen bleek dat deze cirkel door
mensen was gemaakt.
Tot slot vertelt ook mevrouw Van der Meer dat ze drie cirkels in het
graan van de overbuurman heeft gezien. Pleun begint nu toch wel erg
nieuwsgierig te worden en rijdt met zijn oude besteleend naar het perceel
van zijn buurman. Even later zet hij zijn auto achter de mijne en stapt uit:
‘Nou, dat zijn geen graancirkels, hoor, in dat veld bij mijn buurman. Die
halmen liggen wel plat, maar dat komt omdat ze daar te veel kunstmest
hebben gekregen. Als je te veel kunstmest geeft, kunnen ze daar niet
tegen en dan vallen ze tegen de grond. Wel jammer dat het geen graancirkels zijn, want ik had hem wel eens willen horen!’ Als we nog wat napraten over de betekenissen die sommige mensen aan graancirkels geven,
staart Pleun met een filosofische blik in de verte en zegt: ‘Zo is het in feite
al eeuwenlang, toch? Dat mensen hun fantasie de vrije loop laten. Dat ze
naar het hogere zoeken, omdat ze met het alledaagse alléén niet kunnen
leven. Ze kijken omhoog en hopen daar houvast te vinden.’
Piek verwacht overigens dat de grote stroom croppies pas met het weekend gaat komen, maar als ik op zondag 5 augustus nog een keer langskom, is er geen levende ziel in de graancirkel te bekennen. Pleun fietst
nog even langs, en als ik vraag waar die horde toeristen nu is, moet hij
bekennen: ‘Sinds jij geweest bent, is er niemand meer komen kijken.’ 6
Het meest opmerkelijke aan het veldwerk in Lelystad was niet zozeer de
mislukte graancirkel als wel het feit dat drie personen mij informeerden
dat er in de nabijheid nog een graancirkel lag. Ik ben zelf voor de zeker-
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heid ook nog gaan kijken, maar het zag er niet uit als een graancirkel: het
zag er meer uit als drie plukken verwaaid graan van ongelijke grootte
en zonder scherpe randen. De verklaring van Pleun Piek met betrekking
tot een teveel aan kunstmest is ongetwijfeld correct. Maar kennelijk is
het zo dat, als mensen eenmaal in de stemming zijn om een graancirkel
te zien, en ze als het ware ge ïnfecteerd zijn met het graancirkelvirus, dat
ze dan voor méér blijken open te staan dan er in werkelijkheid te zien is.
Wie bereid is graancirkels te zien, ziet er meteen meer dan er zijn. Dit is
dan zo’n geval van quasi-ostension: het graancirkelverhaal dat mensen
in hun hoofd hebben, kan ertoe leiden dat feiten in de werkelijkheid een
onjuiste interpretatie meekrijgen. Meer plat graan dan nodig is wordt
zodoende voor een graanformatie aangezien.
De volgende casus is de graancirkel van Uppel, die tijdens een rondvlucht
door Jan Willem Bobbink ontdekt werd. De graancirkel bleek te zijn ontstaan in de nacht van 21 op 22 juli 2003. Op de nabijgelegen boerderij van
Bas de Peuter hadden de waakhonden rond middernacht een uur lang
geblaft. Als Bobbink en Boerman de graancirkel onderzoeken, treffen ze
leylijnen door en langs de cirkel aan. In hun rapport staat het volgende.
Nadat ons onderzoek was afgerond, kwam een man uit een direct
aan het veld gelegen huis naar ons toe lopen. Allereerst wilde de man
weten wat de eigenaar van de honden ons verteld had. Daarna wist
de man ons haarfijn uit te leggen dat hij de bewuste avond ongeveer
drie jongens het veld in heeft zien lopen. Twee daarvan hadden een
wit overhemd aan. Een van hen legde volgens de ooggetuige het
graan plat met een soort van sikkel, waar men vroeger het graan mee
oogstte. De tweede kroop op zijn knieën rond om het graan beter plat
te leggen. Deze graancirkel is volgens de ooggetuige voor 100% mensenwerk. Zijn vrouw had het ook gezien en zij waren absoluut niet
blind en weten dus wat zij gezien hebben...
Een zeer vreemd verhaal, te meer omdat de man niet kon zeggen wie
de jongens waren, want, zo vertelde hij later, hij had vanuit een ver-
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lichte kamer naar buiten gekeken en zodoende dus niet veel kunnen
zien.
Al met al maakte de man een nerveuze indruk alsof hij niet wilde dat
graancirkels op een andere manier ontstaan dan mensenwerk...7
Op de terugweg belt Robert Boerman al vanuit de auto naar mij met de
vraag of ik dit verhaal zou kunnen verifiëren: heeft die man echt jongens
de graancirkel zien maken, of heeft hij er slechts vanuit zijn religieuze
achtergrond belang bij dat de graancirkel mensenwerk is?
Op 30 juli 2003 rij ik naar het Brabantse Uppel, en vind de graancirkel
aan de Provincialeweg Noord. Ik bel aan bij het dichtstbijzijnde huis om
toestemming te vragen voor een bezoek aan de graancirkel. Een vrouw
van in de vijftig doet de deur open en meldt dat de beide buren de eigenaars zijn van de akker; zij en haar man blijken de ‘ooggetuigen’ te zijn
geweest. Haar man blijkt vandaag niet thuis te zijn. De vrouw laat mij
weliswaar gastvrij binnen, maar wenst wel anoniem te blijven, staat geen
bandopname toe en is weinig mededeelzaam over de geschiedenis met
de graancirkel. Volgens de vrouw werd de graancirkel op maandagavond
21 juli gemaakt om circa 22.00 uur. De vrouw heeft niets gehoord, ze zegt
een stuk of drie mensen in de akker te hebben zien lopen, weet niet of
het mannen waren, weet niet of er twee een wit overhemd aan hadden,
heeft geen vreemde auto geparkeerd gezien, heeft niemand met een soort
sikkel bezig gezien, heeft niemand op de knieën zien rondkruipen om
het graan platter te leggen, en heeft in het dorp geen geruchten gehoord
over wie de daders zouden kunnen zijn. Ze bekent er ook nog helemaal
niet met haar buren over gesproken te hebben. 8
De vrouw kon dus nagenoeg niets uit het verhaal van haar echtgenoot
bevestigen. Het geblaf van de honden van De Peuter om middernacht
spoort ook al niet met de tijd die mevrouw opgeeft: 22.00 uur is bovendien betrekkelijk vroeg, want in de zomerperiode is het dan buiten nog
niet donker. Indien correct weergegeven door Boerman, is de getuigenis
van de mannelijke ooggetuige vreemd. Hij spreekt bijvoorbeeld niet over
een man in het midden met een touw. Het gebruik van een sikkel klopt
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niet met de manier waarop graan in de praktijk wordt platgelegd met
planken of rollers; een sikkel wordt gebruikt om halmen af te snijden, en
dat is geenszins gebeurd. Een tweede persoon die op de knieën het graan
verder plat legt, is ook hoogst ongebruikelijk – de ooggetuige heeft dus
in elk geval geen weet gehad van hoe graancirkels echt worden gemaakt.
Ofwel Boerman heeft hier gelijk, en de man heeft maar wat staan fabulieren,
ofwel de ooggetuige heeft wel iets gezien, maar moet als een behoorlijk
onbetrouwbare observator worden gekwalificeerd.
Als ik aan de vrouw vraag of er in de media aandacht is besteed aan de
graancirkel, toont ze mij een artikeltje met foto op de voorpagina van het
Altena Nieuws van donderdag 24 juli.
Graancirkel
UPPEL, 22 juli 2003 – Het fenomeen graancirkel is nu ook gesignaleerd
in Uppel. Is het een afdruk van een ruimtevaartuig en mocht Uppel
zich verheugen in een kort nachtelijk buitenaards bezoek, of is het een
echte zomergrap, uitgevoerd door een paar Uppelaars die nog niet met
vakantie zijn en zich verveelden? Het is voor Bas de Peuter die de krant
tipte over de graancirkel tegenover zijn huis om het even, grap of spoor
van buitenaards bezoek. Het is een mooie cirkel en dus moet dat kunstwerkje in de locale krant vond hij. We aanschouwden inderdaad een
cirkel van allemaal in dezelfde richting geplette korenaren. We hebben
nog even gespeurd naar een gat in de grond precies in het midden, om
vast te stellen dat het een door mensen gemaakte cirkel is (paaltje in de
grond, touw eraan en dan maar vele rondjes lopen), maar dat konden
we niet bespeuren. Verder reikt onze kennis van het waarnemen – met
name als het om buitenaardse verschijnselen kan gaan – niet en dus
houden we het maar op een goede zomergrap. (Altena 2003)
De vrouw meldt dat de huidige mede-eigenaar Bas de Peuter nu op vakantie
is, maar de andere eigenaar is er wel. Op mijn vraag of er wel vaker graancirkels zijn verschenen, antwoordt de vrouw bevestigend en toont een knipsel
uit 1994 uit het Altena Nieuws. De enkelvoudige graancirkel was toen wat
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groter, en de eigenaar van de akker was destijds nog boer A.J. Quick.
Ik bedank de vrouw voor haar informatie en wandel vervolgens naar boer
Mekelenkamp om toestemming te vragen het veld te betreden. Vanuit
de loods, waar meerdere mensen aan het werk zijn, worden juist enkele
kratten met witte muizen in een bestelbusje geladen. Mekelenkamp geeft
prompt toestemming, verklaart dat het om een akker met tarwe gaat, dat
de schade rond de 30 euro ligt, en dat hij twee of drie jaar geleden ook
al een graancirkel op zijn land heeft gehad. Ik vertel boer Mekelenkamp
dat de buren hebben verklaard dat het mensenwerk is geweest. Weet hij
daar iets van? De boer antwoordt.
Nee, daar weet ik niks van. Het kan wel mensenwerk zijn geweest,
maar ik heb er niks van gezien. Ik woon daar op de dijk, tegenover
nummer 53, maar ik heb niets gemerkt. [...] Het zou kunnen. Maar ik
denk toch eerder aan een kleine wervelwind. Die zie je hier zo vaak.
Dat draait en dan wervelt het het graan plat.
Een jongen, die in de loods aan het werk was, komt er belangstellend bij
staan en reageert: ‘Maar dat kan hier niet. Kijk maar naar die foto. Die
grens tussen het staande graan en het platte graan is veel te abrupt. Als
het wind is geweest, dan loopt het langzaam over van plat naar staand:
dan moet je ook schuinliggend graan hebben.’ Ook een meisje is uit de
loods gekomen en mengt zich in het gesprek: ‘Verderop ligt nog een
graancirkel trouwens. Bij boer Leen Snoek aan De Omloop.’ Ik beloof
daar later op de dag nog te gaan kijken.
De graancirkel aan de Provincialeweg Noord ligt zo’n drie meter van het
sproeispoor af. Bezoekers hebben zich inmiddels een slordig pad gebaand
naar de cirkel, maar als dit pad er in eerste instantie niet gelegen heeft,
wordt het moeilijk verklaarbaar hoe hoaxers de formatie hebben kunnen
maken. Het graanveld inspringen is niet mogelijk, want er is geen ruimte
voor de benodigde aanloop. Als het al mogelijk is om ergens langs een
zaailijn te lopen, dan is deze truc toch alleen weggelegd voor zeer ervaren
hoaxers. De cirkel zelf stelt verder niet zo heel veel voor.
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Ik vind er wat blown nodes, een hond heeft er een drol achtergelaten,
en ik vind wat losse duivenveren. In het sproeispoor zelf ligt een pak
veren: kennelijk is daar een duif te grazen genomen door een kat of een
roofvogel. In de tijd dat ik bij de graancirkel ben heeft verder niemand
er belangstelling voor getoond.
Ik ga vervolgens op zoek naar de graancirkel van boer Snoek. Ik rijd de
hele Omloop tweemaal rustig af; er zijn voldoende graanvelden, maar cirkels zie ik niet. Wel hebben de nodige akkers stormschade geleden. Als ik
in de omgeving rondloop, stuit ik toevallig op Leen Snoek en zijn knecht,
en ik vraag naar de graancirkel. Snoek antwoordt dat hij geen graancirkel
heeft, hoogstens wat windschade. Ik blijf nog wat rondrijden en rondlopen langs De Omloop en de Bloemweg, en neem uiteindelijk foto’s van
chaotisch door de wind neergelegd graan. Geen cirkel te bekennen.

Geen graancirkel, maar graan chaotisch platgelegd door de wind. Foto: Theo Meder.

Ik moet concluderen dat het meisje bij de loods, dat het over een graancirkel bij Leen Snoek had, graancirkels kennelijk associeert met plat graan.
Omdat het gesprek én over graancirkels ging én over wervelwind, heeft
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zij blijkbaar de windschade in het graan ook opgevat als een graancirkel. Wederom lijkt hier sprake te zijn van quasi-ostension: verhalen over
graancirkels hebben geleid tot een misinterpretatie van feiten in de werkelijkheid.
Daarmee zijn alle vormen van ostension behandeld. Voor het begrijpen
van deze vormen maakt het meestal weinig uit op welk standpunt men
staat of vanuit welk perspectief men het graancirkelfenomeen bekijkt.
Voor alle partijen geldt het reële hoax-werk van John Lundberg om gelovers te laten geloven als een vorm van ostension, terwijl het hoax-werk
van Remko Delfgaauw om de gelovers erin te laten lopen een vorm van
pseudo-ostension is. Als Robbert van den Broeke graancirkelverhalen
omzet in ik-belevenissen, dan is dat proto-ostension, al zal de ene partij
denken dat hij fantaseert en de andere partij dat hij de waarheid spreekt.
Ook de misinterpretatie van windschade die wordt aangezien voor een
graancirkel is voor alle partijen een vorm van quasi-ostension. Maar met
name quasi-ostension kan vanuit de sceptische hoek nog een keer extra
worden ingezet. De scepticus kan elke interpretatie van graancirkels als
bovennatuurlijk of buitenaards als een misinterpretatie van feiten in de
werkelijkheid verklaren, en daarmee zou het complete graancirkelfenomeen op quasi-ostension berusten.
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Verhalen over een maïsdoolhof, lichtcirkels, schapencirkels, viscirkels en een
graancirkel in Standdaarbuiten
In 2004 lag er in Almere een formatie in de maïs die om begrijpelijke redenen niet in het Dutch Crop Circle Archive is opgenomen: de formatie
was nadrukkelijk niet bedoeld om als graancirkel opgevat te worden,
en dat was dan ook aan alles te zien. In de formatie op de akker van het
tuindersechtpaar Hans en Marita Goudriaan aan de Linneausweg zat
bijvoorbeeld het jaartal 2004 verwerkt, en het logo van Kwekerij Goudriaan. Het was een opzettelijk zelfgemaakte formatie. Nederlandse boeren
en tuinders zullen niet snel een ‘mysterieuze’ formatie in hun eigen veld
neerleggen om er zelf wat aan te verdienen, want de baten zijn de kosten
doorgaans niet waard, tenzij de formatie dus een zelfgemaakt doolhof is
waaruit wel financieel voordeel te halen valt. En dan wordt er ook wat
ondernomen om reclame te maken en te verdienen.
Tuinder Hans Goudriaan was op het idee van de doolhof gekomen, toen
hij Amerikaanse en Canadese doolhoven had gezien.1 De Almeerse doolhof werd ontworpen door de bevriende architecten Arne en Hans-Jan
Durr en werd in het voorjaar op een kale akker van anderhalve hectare
uitgezet. Vervolgens werd de akker kruisgewijs ingezaaid met maïs van
de variant Stay Green, met mooie groene halmen die snel groeien en
drie meter hoog kunnen worden. In een vroeg stadium zijn vervolgens
de jonge maïsplantjes uit de looppaden weggeschoffeld, en vanaf dat
moment was het wachten tot de maïs manshoog was. Het maïsdoolhof
was te bezoeken van juli tot oktober. [zie afb. 80 en 81, p. 261]
Op 8 juli werd in de plaatselijke krant Almere Vandaag de komst van de
nieuwe attractie aangekondigd (Van Puijenbroek 2004). De bedoeling
was dat men in de doolhof op zoek ging naar de acht verschillende
stempelplaatsen. Wie met een volle kaart weer naar buiten kwam, kon
een maïsdiploma in ontvangst nemen.

[zie afb. 82 en 83, p. 261]

Om de at-

tractie verder toe te lichten en te promoten werd er een website opgezet:
www.maisdoolhof.com. Nabij de ingang werd een kassahuisje neergezet:
4 euro entree per volwassene en 3 euro per kind. Er kon ook frisdrank
gekocht worden voor 1 euro en genuttigd op een overdekte plek met tafels
en banken. De tuinder bood ook nog zelfgemaakte T-shirts te koop aan
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met het zelfontworpen maïslogo en/of de opdruk Maïsdoolhof Almere.
Tevens nam de tuinder de gelegenheid te baat om zijn bloemen, appels
en aardbeien te koop aan te bieden.
Leken willen nog wel eens de verdenking koesteren dat boeren zelf
graancirkels op hun land maken. Voor Zuid-Engeland zou dit in enkele
gevallen wel eens kunnen kloppen. Maar voor Nederland zou ik dat toch
willen ontkennen: hier maken boeren alleen formaties waar ze financieel
wijzer van worden, en dit maïsdoolhof is daar een goed voorbeeld van.
De doolhof werd door beduidend meer mensen bezocht dan de gemiddelde Nederlandse graancirkel. 2
De enscenering, met een kassahok en een poort bij de ingang met het
opschrift Maïsdoolhof, laat weinig aan de verbeelding over: niemand
zal dit voor een mysterieus fenomeen aanzien. Zodra echter in maïs of
graan duidelijke sporen van mensenwerk ontbreken, kunnen formaties
op verschillende manieren ge ïnterpreteerd worden. Zoals bij het begrip
‘ostension’ al is opgemerkt, kunnen de memen in het brein en de verhalen
op het repertoire die interpretatie sterk bepalen.
Ik wilde deze gedachtegang een spiritueler accent geven met de introductie van het begrip WYBIWYS. Dit begrip is een omkering van en variatie
op de wat gedateerde computerterm WYSIWYG : What You See Is What You
Get.

WYBIWYS

betekent: What You Believe Is What You See. Wie sterk in

complotten gelooft, zal er ook meer waarnemen dan iemand die er nauwelijks of niet in gelooft. Wie in chemtrails gelooft, die ziet ze ook, maar
wie er geen geloof aan hecht, die ziet alleen maar contrails.
Iemands geloofsovertuiging bepaalt in hoge mate zijn perceptie en interpretatie van de realiteit. 3 We zien dat sterk bij Evert Jan Poorterman die de
wereld door de bril van Sitchin bekijkt, en die allerlei gebeurtenissen en
tekens op aarde interpreteert in het licht van de wederkeer van de Tiende
Planeet. In zijn optiek wordt de mensheid hier langzaam maar zeker op
voorbereid, onder meer door het drankje met de merknaam Red Bull, dat
zinspeelt op de komst van de planeet als een oranjerode aanstormende
hemelstier, evenals de slogan van provider Orange: ‘The future is bright,
the future is Orange.’ 4 Het vrouwengezicht dat in de Alien Face door
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Amiel Kamphuis werd gezien, werd door Poorterman vanuit zijn optiek
van het Oera Linda Boek ge ïnterpreteerd als de volksmoeder Freya (zie
hoofdstuk 4). Achter allerlei tekens, symbolen en logo’s gaat de macht
van de geheime genootschappen van Illuminati of Reptilians schuil,
die de touwtjes in handen hebben in de wereld, en die op de hoogte
zijn van wat er binnenkort te gebeuren staat. Dit is wat gitaarbouwer en
grenswetenschapper Hans Pluut betoogt, die door Herman Hegge wel
‘de Nederlandse David Icke’ is genoemd. 5 In allerlei symbolen en logo’s
herkent hij zonnecultus, reptielfiguren of het getal drie, die allemaal zouden verwijzen naar de werkelijke heersende klasse: het McDonald’s-logo,
de fleur de lis, de slangentatoeage van prins Bernhard, het beeldmerk van
de Universiteit van Utrecht en nog veel meer.
Ook voor graancirkels geldt: What You Believe Is What You See. Voor
een scepticus is een graancirkel niet veel meer dan een partij horizontaal
graan, of op z’n hoogst een fraai stuk landscape art of agrarische graffiti. Wie ervan overtuigd is dat het geen mensenwerk is, die kan in een
graancirkel de energie en de leylijnen ervaren: zijn wichelroede kan erop
reageren, terwijl de wichelroede in de handen van de scepticus niet in
beweging zal komen. In zeker opzicht is het een kwestie van mind over
matter. De croppie en de cereoloog zullen de ‘echte’ graancirkel ervaren
matter
als een product van bovennatuurlijke of buitenaardse machten – machten
die zich spoedig aan ons zullen openbaren, misschien om de problemen
van de mensheid op te lossen. Dat de reguliere wetenschap dit ontkent,
wordt beschouwd als een vorm van kortzichtigheid of zelfs als onderdeel
van een wereldwijd complot.
Wie eenmaal graancirkels ziet vanuit een bepaald perspectief, loopt een
gerede kans om veel meer cirkels te zien. Een curieus fenomeen was de
waarneming van een schapencirkel, gefotografeerd door Pamela Penfold
in Schotland op 17 maart 2001.6 De schapen hebben volgens haar zeker
vijfentwintig minuten in een cirkelformatie staan grazen. Het schijnt zelden voor te komen; een bevredigende verklaring is er niet voor. Voor de
hand liggend is de suggestie dat de boer voedsel in een cirkel zal hebben
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neergelegd, en grappig is de verklaring dat de schapen zich opmaken voor
een aanval van de roodhuiden. In graancirkelkringen wordt voorzichtig
gedacht aan de aanwezigheid van leylijnen, maar eerlijk gezegd is men
er nog niet uit. Minstens zo merkwaardig is de foto die Eltjo Haselhoff in
2003 maakte van een viscirkel in Orsera, Val Canzoi, Italië: naar zijn zeggen hebben deze forellen in een vijver wekenlang achtereen in een cirkel
gezwommen.

[zie afb. 84, p. 262]

Als een verklaring kwam men niet verder

dan de grap dat iemand de stop uit het putje had getrokken (en dat op het
zuidelijk halfrond de vissen de andere kant op zouden hebben gedraaid).7
Feit is wel dat juist een man met een hoofd vol graancirkels bij uitstek de
behoefte voelt om zo’n foto te nemen. Andere mensen zou het gedrag van
de vissen niet eens bijzonder opgevallen zijn.
Zijn schapencirkels en viscirkels slechts incidentele en anekdotische verschijnselen, lichtcirkels zijn daarentegen bezig uit te groeien tot een fenomeen.

[zie afb. 85, p. 262]

Lichtcirkels komen bij uitstek voor in een stedelijke

omgeving. Het gaat om de reflectie van zonlicht in ramen, die geprojecteerd
wordt op een muur aan de overzijde. Normaal gesproken horen die reflecties
min of meer vierkante lichtvlakken op te leveren, maar al wat langere tijd
begint het bepaalde mensen op te vallen dat er bijzondere vormen in de projecties zitten. Janet Ossebaard stelt dat het fenomeen het eerst gesignaleerd
is in 1988, en dat het verschijnsel om zich heen grijpt. Sommige lichtcirkels
verschijnen plots op een dag zonder dat er iets aan de ramen veranderd is,
terwijl andere lichtcirkels die er al heel lang zijn zomaar in het niets verdwijnen. Opvallend is dat het fenomeen begonnen is met elementaire figuren als
een cirkel met een X erin, een cirkel met een 8, en twee overlappende cirkels,
maar dat er – net als bij graancirkels – een vormevolutie is opgetreden,
zodat er nu ook ‘fonkelende lichtkruizen omgeven door prachtige aura’s’
verschijnen (Ossebaard 2005a, p. 38). Janet is vervolgens met de camera door
Utrecht getrokken, en fotografeerde wonderlijke zonlichtreflecties van de
ruiten van het ING -gebouw op de muur van het ABN Amro-gebouw. Ze deed
navraag bij glasexperts en raamzetters, maar die wisten haar geen rationele
verklaring te geven. En omdat ook Janet een hoofd vol graancirkelverhalen
heeft – WYBIWYS – , ziet zij de volgende overeenkomsten.
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1. Zowel graancirkels als lichtcirkels zijn plotseling ontstaan – althans
in groten getale – eind jaren tachtig.
2. Beide bevatten geometrische vormen die eerst simpel waren, maar
al naar gelang de jaren verstreken, steeds complexer werden.
3. Beide roepen een gevoel van verwondering, ontzag en vreugde op
bij de toeschouwers.
4. Beide tarten de ons bekende natuurwetten. (Ossebaard 2005a, p. 40)
Haar conclusie luidt als volgt.
Waar dit naar toe leidt, weet ik werkelijk niet. Voor mijn gevoel hebben we te maken met meerdere gezichten van hetzelfde fenomeen.
Een fenomeen dat onze grenzen verlegt en ons vastomlijnde wereldbeeld doet wankelen. En dat draagt weer bij aan de ontwikkeling van
een open geest, een sterker empathisch vermogen en een hogere mate
van tolerantie naar andere ideeën en opvattingen. En dat is niet verkeerd in de wereld van vandaag... (Ossebaard 2005a, p. 40)
In een Nederlandse aflevering van het tijdschrift Share worden in 2001
lichtcirkels geconstateerd in Amsterdam-Oost, vlakbij het Informatiecentrum van Share Nederland. Het verschijnsel verplaatste zich over
de straat en verdween na een uur. 8 De beweging is aanhanger van het
Schotse medium Benjamin Creme, die boodschappen door krijgt van een
kosmische meester en de komst van wereldleraar Maitreya profeteert.
Aan het slot van het artikel wordt verklaard: ‘De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de cirkels van licht zijn gemanifesteerd door
Maitreya en de Ruimtebroeders.’ (Lichtcirkels 2001)
Onder de titel ‘Tekenen van de Messias of van dubbele beglazing’ besteedt
journaliste Ineke Hommes in Trouw ook aandacht aan de lichtcirkels
(Hommes 2003). Ze stelt vast dat er soms ook spiralen en harten worden
aangetroffen in de lichtcirkels. Jean-Pierre Guiran, natuurkundedocent
en musicus uit Driebergen, ziet de lichtcirkels regelmatig in Utrecht, en
heeft de stellige indruk dat ze toch van de laatste tijd zijn:
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Zo zijn er de graancirkels in velden, kruizen van licht die plotseling
in ramen verschijnen, onverklaarbare lichteffecten op foto’s. Nog los
van andere ongewone gebeurtenissen: honderden huilende en bewegende Jezusbeelden, Mariaverschijningen, een mysterieuze lifter die
in het niets uit auto’s verdween nadat hij had verteld dat de Christus
zou terugkeren, hindoebeeldjes die eind 1995 dagen achtereen geofferde melk opzogen voor het oog van camera’s, of dat Libanese meisje
bij wie scherpe kristalstukjes uit haar oog traanden. ‘Deze informatie,’ zegt Guiran, ‘komt trouwens uit bronnen als Life Magazine en CNN,
die tien jaar geleden al wezen op een hausse van wonderbaarlijke fenomenen. Ik vermoed zelf dat er iets bijzonders te gebeuren staat in
de wereld. En dat al die tekenen de komst van een geestelijk Leraar
aankondigen, de lang verwachte Messias. Ja, het klinkt bizar, maar je
kunt niet ontkennen dat die verschijnselen er echt zijn. En ik heb nog
geen zinnigere uitleg gehoord.’ (Hommes 2003)
Ingenieur Jan de Jong, opticaspecialist van de afdeling Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft, heeft echter een heel rationele
verklaring: het effect van de verschillende lichtcirkels wordt veroorzaakt
door zonlichtreflectie op dubbele beglazing. Dat het mensen niet vanaf het
begin van de dubbele beglazing is opgevallen, heeft ook te maken met het
feit dat mensen er eerst niet op letten. Zodra mensen erop attent worden
gemaakt, gaat het ze ook opvallen. Ook hier lijken we te maken te hebben met What You Believe Is What You See: de één ziet vanuit een strikt
wetenschappelijk standpunt reflectie van dubbel glas, de ander ziet vanuit
een spiritueel verwachtingspatroon ‘tekenen des tijds’ in de lichtcirkels.
In zeker opzicht geven de grenswetenschappers ook toe dat WYBIWYS een
reëel fenomeen is. Vanuit het gedachtegoed van de kwantumfysica (zie
hoofdstuk 13) is door hen het idee ontwikkeld dat de waarnemer bepaalt
wat er waargenomen wordt: er bestaat derhalve een speciale relatie tussen
de observator en het geobserveerde. Janet Ossebaard benadrukte tijdens
een

DCCCS -bijeenkomst

in 2005 dat deze kwantummechanica pure na-

tuurkunde is, en geen new-agegezweef.9
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Op 12 juli 2003 stond er een merkwaardig berichtje in De Telegraaf
Telegraaf. In het
Brabantse Standdaarbuiten was een graancirkel verschenen. Een paranormaal begaafd kind voelde zich aangetrokken tot de graancirkel, en
had zijn ouders zover gekregen om met hem naar deze graancirkel toe
te gaan. Het kind heeft door de graancirkel gelopen en had de dag van
zijn leven. De boze boer deed evenwel aangifte tegen de ouders wegens
vernieling (Aangifte 2003). Nadat Robert Boerman op onderzoek was
uitgeweest, meldde hij op 13 juli op de DCCCS -discussielijst dat hij met de
boer had gesproken, en dat er van het krantenbericht weinig klopte. De
boer had inderdaad aangifte gedaan bij de politie wegens vernieling van
zijn veld, maar beslist niet tegen de bezoekende ouders en het paranormaal begaafde kind. Boerman en Bobbink hadden leylijnen aangetroffen in de graancirkel, alsmede verscheidene schuin afgesneden halmen
en zelfs een paadje van afgesneden halmen.10 Als ik zelf op 22 juli de
graancirkel bezoek vind ik bij de gesnoeide halmen hazenkeutels liggen, en in het paadje liggen de afgebeten halmen sterk verdroogd op de
grond.11 Voor de zoveelste keer ligt de graancirkel in de buurt van een
hoogspanningsmast, en er is in graancirkelkringen een tijdje gedacht
dat ook hoogspanningskabels een rol zouden kunnen spelen bij de vorming van een graancirkel, al was niet duidelijk op welke wijze. Ook dit
kan een geval van WYBIWYS zijn: zolang hoogspanningsmasten geen deel
uitmaken van het graancirkelverhaal, vallen ze niemand op, maar zodra
ze wel onderdeel worden van de vertelling, lijken er steeds masten in de
buurt van formaties te staan. Echter, het Nederlandse platteland staat vol
met hoogspanningsmasten, en het zou – bij wijze van spreken – voor een
hoaxer nog een hele toer zijn om een graancirkel neer te leggen op een
plek waar geen hoogspanningsmast te bekennen valt.
Het verhaal van het paranormaal begaafde kind is ook een kwestie van
WYBIWYS :

als het kind niet paranormaal begaafd was geweest en als

graancirkels niet bekendstonden als een paranormaal fenomeen, dan
was er voor het kind geen reden geweest om de formatie te bezoeken.
De belofte van iets bovennatuurlijks of buitenaards maakt dat de ouders
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en het kind naar de graancirkel gaan, en dat het kind de formatie als iets
buitengewoons ervaart – What You Believe Is What You See.

De graancirkel van Standdaarbuiten (2003) nabij hoogspanningsmasten. Foto: Theo Meder.
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Van scepticus tot vorser: infraroodonderzoek en hypnosetheorie
In Zuid-Engeland worden regelmatig night watches gehouden om het
graancirkelfenomeen ‘op heterdaad te betrappen’. Twee van de beroemdste historische nachtwaken worden – niet zonder ironie – beschreven
in het boek Round in Circles van journalist (en hoaxer) Jim Schnabel. In
juli 1989 organiseerde cereoloog Colin Andrews een nachtwake nabij
Cheesefoot Head onder de codenaam White Crow. Voor de operatie was
men uitgerust met twee videocamera’s, twee infraroodcamera’s en – door
Terence Meaden aangeleverde – meteorologische apparatuur. De nachten
gingen voorbij zonder dat er iets gebeurde. Op een dag ontvangt Andrews een envelop met het opschrift: ‘Colin Andrews: urgent. White Crow’
(Schnabel 1994, p. 102). In de envelop zitten twee pagina’s met daarop een
raadselachtig gedicht, dat blijk geeft van bekendheid met operatie White
Crow en een voorspelling lijkt te doen over een graancirkel. De cereologen denken de tekst ontraadseld te hebben en besluiten om samen met
medium Rita Goold een nachtelijke seance te houden in een graancirkel
die enkele weken daarvóór verschenen is. Eenmaal in de cirkel wordt een
knetterend geluid waargenomen door iedereen, dat sommigen herkennen als het elektrostatische geknetter dat men al eerder had gehoord bij
de vorming van een graancirkel. Ze horen het van verschillende kanten.
Pat Delgado krijgt het op z’n zenuwen en raakt in gevecht met een onzichtbare entiteit. Na dit bloedstollende nachtelijke avontuur besluit men
over deze gebeurtenis zoveel mogelijk te zwijgen. In de nabijheid, maar
buiten het oog van de camera’s was een graancirkel ontstaan – die nadien
geclaimd zou worden als een soloactie van hoaxer Doug Bower. Onderzoekers aan de Universiteit van Sussex krijgen een bandopname van het
geluid ter analyse aangeboden, en volgens hen was hier sprake van een
nachtvogeltje dat luistert naar de veelzeggende naam sprinkhaanrietzanger.1 Als dit laatste inderdaad het geval zou zijn, dan hebben we te
maken met quasi-ostension: het normale geluid van een vogel wordt, op
basis van bestaande graancirkelverhalen, aangezien voor de mysterieuze
graancirkel makende entiteiten. Maar de cereologen ontkennen dat er een
bandopname gemaakt is van de sprinkhaanrietzanger. 2
In juli 1990 organiseerde Colin Andrews een night watch nabij de West-

proef 4

325

18-09-2006, 11:03

326

bury White Horse onder de codenaam Blackbird met nog geavanceerdere
en duurdere video- en infraroodapparatuur. Op een nacht dat Andrews
en Delgado zelf niet aanwezig zijn, zien vrijwilligers op 25 juli tegen het
ochtendgloren door hun telescopen cirkels in het graanveld liggen. De
videobanden worden teruggespoeld, en op de opnames blijken twintig
minuten lang geheimzinnige lichtverschijnselen te zien te zijn. Andrews
en Delgado worden uit bed gebeld, en onderweg begint Andrews met zijn
mobiele telefoon alvast de nodige pers te bellen. Eenmaal op de plaats
van bestemming, kan hij meteen voor het BBC-ontbijtnieuws opgewonden
melden dat er een bijzondere wetenschappelijke ontdekking is gedaan, en
dat ze weldra de graancirkel zullen gaan onderzoeken. Cameraploegen en
journalisten haasten zich naar de genoemde locatie. Ondertussen lijken
de vrijwilligers door hun telescopen vreemde blauwe voorwerpen in de
centra van de diverse cirkels te zien liggen. Iedereen wordt echter uit de
akker gehouden, zodat Andrews en Delgado als eersten op onderzoek uit
kunnen. In de centra van de cirkels treffen de cereologen verschillende
blauwe astrologische speelborden aan van het spel Zodiac. Er staat Delgado en Andrews weinig anders te doen dan voor de lopende camera’s
te verklaren dat het om een hoax ging, en dat ze het meteen al gedacht
hadden toen ze het imperfecte patroon van de graancirkels zagen en de
beschadigde graanhalmen. Het Blackbird-debacle zou nadien door Andrews en Delgado niet vaak meer worden aangeroerd. Colin Andrews
wordt de volgende dag niet alleen getrakteerd op de nodige smalende
krantenkoppen, maar krijgt ook weer een gedicht toegestuurd, waarin
‘hoax’ rijmt op ‘jokes’ (Schnabel 1994, p. 164-171). Wat de camera’s hadden geregistreerd, waren de zaklampen en de lichaamswarmte van de
hoaxers. Een duidelijk geval van quasi-ostension: normale feiten als
mysterieus ge ïnterpreteerd op basis van bestaande verhalen. Maar ook
pseudo-ostension: een groep hoaxers heeft de graancirkelverhalen nagespeeld met de bedoeling de cereologen grandioos bij de neus te nemen.
In Nederland worden geen echte night watches met apparatuur gehouden, omdat de ‘hotspots’ hier te onvoorspelbaar zijn. Maar Nederlanders

proef 4

326

18-09-2006, 11:03

327

participeren wel af en toe in nachtwaken in Zuid-Engeland. En in 2002
besloten enkele Nederlanders hun eigen wake in Wiltshire te houden met
gevoelige apparatuur in de aanslag. Eind juli, begin augustus waagden
Bert Janssen, Janet Ossebaard, Klaas van Egmond en diens echtgenote een
poging om ’s nachts het graancirkelfenomeen met geavanceerde infraroodapparatuur vast te leggen. 3 Prof. ir. Klaas van Egmond is in het dagelijks leven als milieuwetenschapper verbonden aan de universiteit van
Utrecht, en bovendien sectordirecteur van het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer).
Graancirkels hebben zijn warme belangstelling, en hij heeft op het RIVM
meermaals interesse geprobeerd te wekken voor serieus onderzoek, maar
stuitte telkens op onbegrip en spot. Uiteindelijk werd hem toegestaan
om in zijn vrije tijd infraroodapparatuur mee naar Engeland te nemen
teneinde een ‘warmtespoor’ te kunnen detecteren in een verse ‘echte’
graancirkel. Als hij een dergelijk warmtespoor zou kunnen aantonen,
dan zou het RIVM overwegen om geld vrij te maken voor DNA-onderzoek
naar graancirkels. Het onderzoek in 2002 kreeg al wel een subsidie van
de Stichting Milieubewustzijn te ’s-Graveland.
Van Egmond meent dat een vrij groot deel van de graancirkels door
mensen wordt gemaakt, maar gaat voor het restant uit van een andere
oorzaak. Hij stelt dat veel graancirkels in Wiltshire te vinden zijn, bij Avebury en in de Pewsey Vallei, en hij sluit niet uit dat de steencirkels in het
eerstgenoemde gebied ge ïnspireerd zouden kunnen zijn door eeuwenoude graancirkels. Voor wat betreft het onderzoek verwijst Van Egmond
naar het werk van William Levengood met betrekking tot groeiknopen
en kiemkracht, en naar de lichtboltheorie van Eltjo Haselhoff. Dit onderzoek heeft – aldus Van Egmond – aannemelijk gemaakt dat er door
microgolfstraling hoge temperaturen te pas komen aan de vorming van
graancirkels, en deze hitte zou logischerwijs met infraroodapparatuur
geregistreerd moeten kunnen worden. Van Egmond memoreert in zijn
onderzoeksrapport dat eerdere nachtwaken met infraroodapparatuur als
White Crow en Blackbird geen resultaten hebben opgeleverd.
Janssen en Van Egmond hebben twee weken lang ’s nachts continu me-
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tingen verricht met diepe infrarood-thermografieapparatuur, die in staat
is om zelfs temperatuurverschillen van 0,2 tot 0,5 graden Celcius te registreren. De apparatuur kon een gebied van 180 graden overzien. Tijdens
de

DCCCS -vergadering

in 2003 heeft Bert Janssen voorbeelden laten zien

van de video-opnames: huizen en auto’s, bomen en stenen toonden zich
’s nachts warmer dan de graanvelden, en ook vee en vleermuizen waren
er goed op te zien. De eerste week vond de nachtwake plaats op Waden
Hill, de tweede week op Woodborough Hill, telkens van circa 23.00 uur
tot 5.00 uur. Daarna werd er tussen 5.00 uur en 7.00 uur nog met de auto
in de omgeving rondgereden op zoek naar verse graancirkels. Overigens
zijn de meetlocaties steeds strikt geheimgehouden, om grappenmakers
geen kans te geven.
De uitkomst van het onderzoek was dat er nooit hoaxers zijn waargenomen. Maar ook de vorming van graancirkels zonder menselijke betrokkenheid is niet geregistreerd. Op het moment dat er op Waden Hill
gefilmd werd, verscheen er een formatie nabij Woodborough Hill, en op
het moment dat er op Woodborough Hill gefilmd werd, verscheen er een
graancirkel in de buurt van Waden Hill! De cereologen stonden – alsof de
duivel ermee speelde – telkens net op de verkeerde locatie.
Rondrijdend met de auto werd in de vroege ochtend van 3 augustus wel
een verse graancirkel aangetroffen bij Cherhill. Er werden infraroodmetingen verricht, maar opvallend genoeg bleek de graancirkel kouder (en
niet warmer) te zijn dan de omgeving, wat erop zou duiden dat het een
hoax was. De graancirkel bleek ook niet voltooid te zijn, omdat de boer
de hoaxers om 2.00 uur ’s nachts had betrapt. Klaas van Egmond heeft
ondanks het gebrek aan resultaten de moed nog niet opgegeven, en wil
het experiment in een later stadium nog eens herhalen.
In het begin van de jaren 1990 werd Bert Janssen voor het eerst geconfronteerd met graancirkels. Zijn standpunt was op dat moment die van
de scepticus: hij was ervan overtuigd dat alle graancirkels door mensen
werden gemaakt. Hij meende bovendien dat hij dat vrij gemakkelijk zou
kunnen bewijzen. Maar het is anders gelopen. Gaandeweg werd hij ge-
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confronteerd met graancirkelfeiten en -verhalen, waar hij geen normale
verklaring van mensenwerk bij kon afgeven. Een natuurlijke verklaring
was er evenmin. ‘This was difficult for me to accept,’ schrijft Janssen in
zijn boek The Hypnotic Power of Crop Circles, ‘but the seed was sown and
soon it would germinate and begin to blossom’ (Janssen 2004, p. 51). Een
van de specialismen van Janssen werd de geometrie van graancirkels;
daarbij gaat het dan niet alleen om de zichtbare vormen, maar vooral ook
om de onzichtbare vormen: ontwerpen en geometrische verhoudingen
die aan het eindresultaat met het blote oog niet meteen te zien zijn. Dit
is al met al tamelijk ingewikkelde materie, en daarom moeten we hier bij
de basics beginnen.
Haselhoff (2001b, p. 57 e.v.) heeft die basics het duidelijkst uitgelegd. De
astronoom dr. Gerald S. Hawkins kwam op basis van bestudering van 25
Britse graancirkels uit de periode 1978-1988 tot de conclusie dat de cirkels,
ringen en pictogrammen niet zomaar willekeurig van vorm en positie
waren. Er zat een mathematisch patroon in: bepaalde verhoudingen
werden telkens teruggevonden, en andere verhoudingen niet. Hawkins
ontdekte dat er sprake was van een diatonische ratio: als men de verhoudingen zou vertalen in pianotoetsen, dan bespelen graancirkels alleen
de witte toetsen en niet de zwarte. De Britse cereoloog Paul Vigay heeft
met behulp van een computerprogramma de geometrische harmonie
daadwerkelijk omgezet in muziek.
During a crop circle symposium in Glastonbury, England, in 1998, Vigay played a couple of melodies that had been produced by his computer program. It was a surprising experience. The melodies sounded
very peculiar, unlike anything else I had ever heard or could even
think of, but were without doubt very ‘harmonic’ and certainly pleasant to listen to, in some sense. It was a sort of music that awoke your
curiosity and made you want to listen longer to it. Isn’t this exactly the
hard part of composing music? Interestingly, the same computer program did not manage to produce anything similarly pleasing from
man-made hoaxes. (Haselhoff 2001b, p. 59)
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Na zijn diatonische theorie ontwikkelde Hawkins een viertal theorema’s
die de verborgen wiskunde zichtbaar konden maken, en wel met behulp
van drie rechte lijnen, een gelijkzijdige driehoek, een vierkant en een
zeshoek. Dit zijn de vier theorema’s van Hawkins.
Theorema I: de onderlinge posities van cirkels kunnen zichtbaar worden
gemaakt met drie rechte lijnen
Theorema II: de onderlinge verhouding van cirkel en ring kan zichtbaar
worden gemaakt met een gelijkzijdige driehoek
Theorema III: de onderlinge verhouding van cirkel en ring kan zichtbaar
worden gemaakt met een vierkant
Theorema IV: de onderlinge verhouding van cirkel en ring kan zichtbaar
worden gemaakt met een zeshoek.

De vier theorema’s van Hawkins (Haselhoff 2001b, p. 60).

Sinds Hawkins heeft betoogd dat er in ‘echte’ graancirkels verborgen geometrie is te vinden, worden de theorema’s ook wel omgekeerd gebruikt
als lakmoesproef: als er verborgen geometrie in een graancirkel te vinden
is, dan is hij ‘echt’. Nu moet men daarmee wel heel voorzichtig zijn, want
ook de hoaxers zijn inmiddels op de hoogte van de theorema’s en zouden
ze opzettelijk kunnen toepassen.
In augustus 1998 verscheen er bij Oud-Beijerland een formatie van verschillende cirkels en ringen, die enigszins willekeurig in het veld leken
te zijn gelegd. Uiteindelijk meldden zich ook twee jonge mannen bij de
lokale krant, die beweerden voor de lol spontaan de graancirkel te hebben
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Diagram van de graancirkel bij OudBeijerland, 1998 (Robert Boerman).

gemaakt, zonder planning of ontwerp vooraf. Haselhoff hecht evenwel
geen waarde aan deze verklaring, en laat met allerlei raaklijnen, driehoeken, vierkanten en cirkels zien dat er wel degelijk verborgen geometrie
valt aan te tonen, die niet toevallig kan ontstaan.4 [zie afb. 86-88, p. 263]
Tot slot voegt Haselhoff aan de theorema’s ook nog het pentagram
(vijfhoekige ster) toe, dat eveneens wordt gebruikt bij het zoeken naar
verborgen geometrie. Aan de hand van de graancirkel van Melick uit
1997, bestaande uit een cirkel met drie ringen eromheen, toont hij de
perfectie van het ontwerp aan (p. 64-67). Haselhoff komt vervolgens met
wiskundige formules als bewijs, die ik niet kan volgen (maar dat ligt aan
mijn gebrekkige mathematische inzicht). Wiskundige en scepticus Aad
Goddijn betoogt evenwel dat de wiskundige redeneringen van Haselhoff
mank gaan (Goddijn 2003), maar ook van dit betoog snap ik in alle eerlijkheid niets. Ik zou dus geen zinnig woord kunnen zeggen over wie er
eventueel gelijk heeft.
Men zou in zoverre kritiek op de bevindingen van Hawkins kunnen
leveren dat hij graancirkels heeft bestudeerd uit een periode dat Doug
en Dave behoorlijk actief waren. Aangenomen mag worden dat zij vooraf
ontwerpen maakten, volgens vaste patronen werkten, en met steeds dezelfde instrumenten en touwen, die in hun achterbak lagen, het veld in
gingen. Verder zou men kunnen stellen dat, als een graancirkelpatroon
niet al te chaotisch is, het altijd mogelijk is om met raaklijnen, driehoeken, vierkanten, pentagrammen en zeshoeken op bijzondere geometrieën
uit te komen, als men maar lang genoeg puzzelt. Niettemin werken de
theorema’s het beste bij goed geproportioneerde, abstracte vormen. De
modernere figuratieve graancirkels (de Alien Faces bijvoorbeeld) onttrek-
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ken zich aan de theorema’s, en dat geldt ook voor fractals en mandala’s
(vgl. Janssen 2004, p. 25).
Bert Janssen heeft vooral op vier punten het mathematische verhaal verder uitgewerkt, te weten: externe geometrie, interne geometrie, constructielijnen en constructiepunten. De externe geometrie ligt in feite in het
verlengde van de theorema’s van Hawkins: men kan ermee laten zien dat
een formatie als geheel meer geometrische samenhang vertoont dan men
op het eerste gezicht zou denken. De interne geometrie toont het mathematische ontwerp van de graancirkel zelf en laat zien hoe de vorm stap
voor stap is opgebouwd. Het is als het ware het ‘goddelijke plan’ achter de
graancirkel, maar sceptici zouden zeggen: het is een reconstructie van de
manier waarop de hoaxers de graancirkel op de tekentafel of met behulp
van de computer hebben ontworpen en in het veld gelegd. Dat laatste is
in elk geval niet waar: de reconstructies van Janssen bevatten ook allerlei
hulplijnen en -cirkels, waar in het veld uiteindelijk van geabstraheerd
moet worden. Met andere woorden: nogal wat lijnen worden aan het eind
weer uitgegumd om tot het gewenste resultaat te komen. In veel gevallen
zal het ook niet zo zijn dat Janssen reconstructies maakt van de tekentafelontwerpen van hoaxers: over het algemeen – zo vermoed ik – zullen
hoaxers in minder stappen tot hun ontwerp komen. De interne geometrie
die Janssen laat zien, is meestal ingenieuzer en ingewikkelder, wat men
van een verborgen ‘goddelijk’ plan ook zou mogen verwachten. 5

Laatste fasen van de reconstructie van een graancirkel door Bert Janssen van de formatie van
Winterbourne Bassett. [zie afb. 89, p. 264]

proef 4

332

18-09-2006, 11:03

333

Bert deed in zijn geometrische research ook onderzoek naar constructiepunten: dit zijn de plekken waar – in theorie – op de tekentafel de passerpunt in het papier zou gaan (zie ook hoofdstuk 16). Janssen kwam tot
de ontdekking dat dit vrijwel altijd punten zijn, waar ofwel het graan is
platgelegd ofwel een tractorspoor loopt. Hij was hierdoor geschokt, want
dit zou kunnen betekenen dat men overal in de akker de passernaald zou
kunnen vervangen door een hoaxer die een touw vasthoudt. Dit zou erop
kunnen duiden dat het allemaal mensenwerk is, en Janssen heeft voor
zichzelf al zijn andere argumenten in stelling moeten brengen om het
idee van mensenwerk weer te durven verwerpen (Janssen 2004, p. 54).
Opvallend genoeg behandelt Janssen in zijn boek de casus van Crooked
Soley uit 2002 niet, waar een constructiepunt wel degelijk in staand graan
ligt (zie hoofdstuk 16).

Links: Winterbourne Bassett uit 1997 met constructiepunten in plat graan (donkere delen). rechts:
de graancirkel van Etchilhampton uit 1997; het enige constructiepunt in staand graan (witte
centrum) bevindt zich in een tractorspoor. [zie afb. 90, p. 264]

Tot slot worden er onder een platgelegde formatie ook wel eens constructielijnen gevonden, die behulpzaam geweest zouden kunnen zijn bij
het vormgeven van een graancirkel. Bert Janssen schrijft hierover: ‘For
obvious reasons, they give the crop circle a very bad reputation. A lot of
people think that these lines are the ultimate proof of human activity’
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(Janssen 2004, p. 61). De constructielijnen zouden erop kunnen wijzen
dat de hoaxers eerst een basispatroon hebben gelegd, van waaruit ze
verder konden werken. Janssen legt uit dat dit te simpel geredeneerd is.
Hij geeft als voorbeeld de graancirkel van Tawsmead Copse, gevonden
bij Alton Barnes in 1998. Als hij op de tekentafel een reconstructie ervan
maakt, heeft hij allerlei hulplijnen nodig. Onder het platte graan zijn die
hulplijnen exact zo teruggevonden. Maar de hulplijnen die Janssen buiten de graancirkel nodig had voor de reconstructie, zijn natuurlijk niet
gevonden. Het enige dat een scepticus hier nog op zou kunnen zeggen is
dat constructielijnen niet noodzakelijk equivalent hoeven te zijn aan Janssens reconstructielijnen. Hoaxers zouden soms ook met een eenvoudiger
ontwerp toekunnen en minder constructielijnen nodig hebben dan Bert
veronderstelt.
Na dit mathematische geweld komen we uiteindelijk terecht bij het meest
intrigerende deel van Janssens theorie. Hij stelt vast dat er tamelijk veel
menselijke logica in de graancirkels zit en vraagt daarom: ‘Are “we” the
phenomenon?’ (Janssen 2004, p. 73). Hij bedoelt dit dan niet op een fysieke manier zoals hoaxers dat zouden doen, maar op een metafysische
of paranormale wijze. Hij ziet de graancirkels als een intelligente vorm
van interactie en communicatie. Volgens Bert werken de vormen van de
graancirkels in op het menselijke brein op een subliminaal niveau. De
graancirkels oefenen met andere woorden een hypnotische kracht uit
(Janssen 2004, p. 99). Maar de mensheid creëert de graancirkels zelf op
een geestelijke manier, via het collectieve (onder)bewustzijn of het (morfogenetische) veld.6 Janssen concludeert: ‘We humans are the phenomenon! [...] Yes, I am convinced that there is something in us, some form of
energy that we do not understand yet, that is able to flatten the crop into
powerful shapes’ (Janssen 2004, p. 104). En daarmee heeft Bert zijn angst
overwonnen om alle opties open te laten en heeft hij zijn nek uitgestoken
om het graancirkelfenomeen van – opnieuw – een verklaring te voorzien.7
Hij opteert daarmee duidelijk voor een bovennatuurlijke verklaring, en
sluit er de buitenaardse verklaring mee uit.
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Het zaadje was gezaaid en is opgegroeid en gaan bloeien. De getuigenis
die Bert aflegt, is er uiteindelijk een van bekering, die de kwaliteit van
zijn leven verbeterd heeft. Bij de croppies en cereologen zien we met
enige regelmaat de retorica terugkeren, die ook bij bekeerde christenen
te vinden is. Het is een vorm van bekering die de ogen geopend heeft,
en die bepalend wordt voor de opvattingen, de gedachten, het gedrag en
de werkelijkheidsperceptie van mensen (ostension). Janssen is begonnen
als een absolute scepticus (‘ketter’) maar heeft zich bekeerd tot de newageconfessie.
In zijn boek The Hypnotic Power of Crop Circles bevat het concluderende
hoofdstuk enkele persoonlijke overpeinzingen, waarin hij vertelt dat de
hypnotische krachten van de graancirkels hem tot het onderzoek hebben
gebracht, zijn leven hebben veranderd en een beter mens van hem hebben gemaakt: ‘The most significant change took place in my appreciation
of materialistic items, like
cars, houses, in short:
possessions. I can do with
a lot less now than I could
ten years ago. [...] I have
become much more intuitive. I feel things and I pay
attention to this feeling’
(Janssen 2004, p. 102). Jansen getuigt dat, als andere
mensen het graancirkelfenomeen zouden omarmen,
de wereld er beter uit zou
komen te zien:

Bert Janssen: The Hypnotic
Power of Crop Circles.
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I think the phenomenon is helping humanity to make the right choices and decisions.
When I look around I see a world that is focussed very much on materialism. Everybody wants more money, more possessions, more, more,
more. It has become a real battle in which the fittest will survive.
I get really sad looking at this. It is all so destructive. We are destroying everything and everybody and deep down we are so much aware
of this fact. [...]
The phenomenon [...] helps us to appreciate the shapes, helps us to
change, helps us to develop qualities we do not have yet. [...]
We will progress further in our evolution. [...]
If everybody were to go through these changes then the world would
look very different. I even dare to say that it might look better. (Janssen 2004, p. 103-104)
De wereld zou – met andere woorden – door graancirkels kunnen worden
genezen van haar alles vernietigende egoïsme en hebzucht, en de mensheid zou sensitief en spiritueel kunnen groeien en misschien zelfs tot
hogere wezens evolueren. Via graancirkels kan het heil bereikt worden.
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Graancirkels als tijdelijke tempels en tekenen des tijds
In de jaren negentig was de Japanse Maki Masao een debunker, die ervan
overtuigd was dat alle graancirkels door mensen werden gemaakt. Hij
reisde meermaals naar Zuid-Engeland, raakte langzaam maar zeker onder de indruk van het fenomeen, en begon van mening te veranderen. Een
belevenis van 27 op 28 juli 1999 zou hem ervan overtuigen dat het om een
spiritueel fenomeen ging. Die nacht ging Maki Masao met een groep van
elf Japanners naar een graancirkel bij Silbury Hill voor een experiment.
Gezeten in de graancirkel aldaar voerden ze een groepsmeditatie uit en
zonden een gebed op naar de Cirkelmakers. Ze vroegen om een nieuwe
formatie, die aan vier duidelijke criteria zou moeten voldoen.
1. De graancirkel moest dezelfde nacht nog verschijnen.
2. De graancirkel moest in de onmiddellijke nabijheid verschijnen.
3. De graancirkel moest ten westen van Silbury Hill verschijnen.
4. De graancirkel moest een Japans element bevatten, zoals een huisembleem of een familiewapen.
De groep besloot dat één gebed niet volstond, en ze reden naar een
graancirkel bij Cherhill, waar ze voor de tweede maal mediteerden. Terwijl Maki op zijn ocarina een Japans melodietje floot, zagen vijf van zijn
vrienden achter zijn rug een grote lichtbol verschijnen. Maki keek om,
zag de ball of light naar beneden komen, weer omhoog gaan en verdwijnen. Een uur later vertrok de groep naar Oliver’s Castle voor een derde
groepsmeditatie. Tijdens het gebed ervoeren sommigen de energie van
‘een aanwezigheid’.
De volgende ochtend zouden de Japanners over het gebied vliegen; de
piloot wist al te vertellen dat er een nieuwe graancirkel verschenen was
en dat hij de vorm had van een Japanse origami. [zie afb. 91, p. 265] Toen Maki
de graancirkel zag, moest hij toegeven dat het inderdaad een origami betrof, en dat de vorm een Japans familiewapen voorstelde. Aan alle vier de
criteria was voldaan: de graancirkel was diezelfde nacht in de onmiddellijke nabijheid ten westen van Silbury Hill verschenen, en hij bevatte een
Japans element. Ook anderen, die die nacht een wake hadden gehouden,
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hadden lichtverschijnselen waargenomen, en later zou er bij de bewuste
origami-graancirkel overdag nog eens een video-opname gemaakt worden van een lichtbol. Dit avontuur met Maki Masao in de hoofdrol wordt
verteld in de documentaire Contact van Bert Janssen en Janet Ossebaard,
welke laatste concludeert dat de graancirkel ‘must be their personal gift
from the Circlemakers’. Namens de Japanse cereologen stelt ze vast: ‘They
all feel that their prayer has indeed been answered.’
Het verhaal is niet alleen bijzonder omdat het toont hoe een aanvankelijke
scepticus zich gaandeweg heeft bekeerd tot het geloof (vgl. hoofdstuk
20), maar ook omdat het exempel laat zien dat er interactie mogelijk is
tussen aardse stervelingen en de bovenaardse krachten door middel van
meditatie of gebed. De mens kan in gebed om een teken vragen van de
hogere macht, en deze macht kan het verzoek inwilligen door daadwerkelijk een teken te zenden.
Ook al vinden croppies en cereologen het niet altijd even prettig om te
horen, maar met een verhaal als het bovenstaande valt er een duidelijk
verband te leggen tussen graancirkel-spiritualiteit en meer traditionele
vormen van religie. Vanuit hun emic perspectief (van binnenuit) zijn cereologen niet zozeer bezig met ‘geloven’ als wel met ‘weten’. Maar bezien
vanuit een etic perspectief (van buitenaf) zitten er aan de verhalen, gebeurtenissen, opvattingen en rituelen wel degelijk religieuze dimensies.
Wie tot hogere machten bidt om een teken, bedrijft religie in de meest
elementaire zin van het woord. Daar is op zichzelf niets mis mee: de mens
is nu eenmaal een religieus dier. Hoezeer graancirkels en de spiritualiteit
daaromheen ook nieuwe verschijnselen lijken, in menig opzicht hebben
we te maken met een voortzetting van religieuze tradities – tradities waar
de ene croppie en cereoloog meer aan meedoet dan de andere.
Omdat er regelmatig nieuwe gezichten verschijnen tijdens vergaderingen
van de DCCCS, wordt er aan het begin soms een voorstelronde gehouden.
Op 22 juni 2003 vroeg de voorzitter of iedereen zichzelf kort wilde introduceren en wilde vertellen waarom hij of zij belangstelling heeft voor het
graancirkelfenomeen. Wat mij opviel was dat een meerderheid verklaarde
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al van jongs af aan ge ïnteresseerd te zijn in ‘het paranormale’ – een enkeling had het over ‘het mysterieuze’.1 Graancirkels worden dus door veel
deelnemers ervaren als iets bovennatuurlijks, en daarmee beschouwd
als tekenen van contact tussen de mensenwereld en een (mogelijk onzichtbare) bovenwereld. Voorzover ik kan overzien, geldt voor de meeste
deelnemers dat ze ofwel al in een vroeg stadium het christelijke geloof
hebben afgelegd, ofwel athe ïstisch zijn opgevoed, terwijl enkelen van
kinds af aan in een sfeer van theosofie of antroposofie zijn opgegroeid.
De graancirkelkringen kennen een aantal voorgangers. Binnen de DCCCS
zijn dat de opinion leaders, de dominante sprekers op de vergaderingen,
degenen die relevante publicaties op hun naam hebben staan en die regelmatig lezingen geven. Voor ex-voorzitter Eltjo Haselhoff is de – als
grapje bedoelde – bijnaam imam Haselhoff in zeker opzicht treffend. Niet
dat hij een typische kanselredenaar is of bijzondere spiritualiteit aan de
dag legt, maar hij is wel een retorisch begaafd spreker en zijn gezag op
graancirkelgebied is internationaal erkend. Andere voorgangers binnen
de DCCCS zijn Bert Janssen, Robert Boerman en de nieuwe voorzitter Janet
Ossebaard. Janssen wordt als spreker op het Frontier Symposium door
de sceptische journalist Arjen van Veelen getypeerd als ‘een tv-dominee’
(Van Veelen 2002, p. 20). Buiten de DCCCS zouden Rudi Klijnstra en Robbert
van den Broeke nog als voorgangers beschouwd kunnen worden. Wie de
religieuze dimensies van de graancirkelbeweging enigszins uitvergroot,
zou hen de hogepriesters van de Nederlandse cereologie kunnen noemen.
Hun publicaties zouden beschouwd kunnen worden als (in)gewijde geschriften. Wie hun lezingen bijwoont, wordt deelgenoot gemaakt van het
mysterie en kan kennisnemen van de waarheid en het goede woord.
De jaarlijkse symposia van de Frontier Sciences Foundation beginnen in
toenemende mate het karakter te vertonen van getuigende bijeenkomsten.
Er klinkt steeds vaker esoterische pauzemuziek. Op het symposium in
2004 begon spreker Peter Toonen gedroogde kruiden met een ‘reinigende
werking’ te branden (terwijl enkelen in de zaal alvast demonstratief een
paraplu opstaken voor het geval de sprinklerinstallatie in werking zou
treden). Dat symposium eindigde met projecties van indringende – en
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volgens sommigen indoctrinerende – beelden van de graancirkelschilderkunst van Janosh, vergezeld van gechannelde boodschappen. Op de
symposia verbreiden charismatische sprekers de grenswetenschappelijke
boodschap, en enkelen lieten zich in het vuur van hun betoog wel eens
ontvallen: ‘Ik begin te klinken als een
dominee.’ Wie er gevoelig voor is, ziet
in het voorafgaande parallellen met het
orgelspel, de wierook, de heiligenbeelden
en de preek in de katholieke kerk. Vanuit
religieus perspectief zouden de Frontier
Symposia geïnterpreteerd kunnen worden als erediensten in de new-agekerk.
Mensen van gelijkgezinde confessie
komen er bijeen en vormen tezamen één
groot solidair gelovend lichaam.
Janet Ossebaard als charismatisch spreekster, Frontier
Symposium, 2001. Foto: Theo Meder.

Op het Frontier Symposium van 2002 was Willem Oltmans als spreker
uitgenodigd. Nadat hij twee graancirkellezingen te verwerken had gekregen, besteeg hij het podium, en het eerste wat hij op zijn zo’n kenmerkende verbaasde toon zei was: ‘Ik hoor hier helemaal niet thuis!’ 2 Bovennatuurlijke en buitenaardse graancirkels vielen tot dan toe buiten zijn
belevingswereld en hij voelde zich een buitenstaander. Niettemin viel zijn
lezing over wereldwijde machtsstructuren en geheime genootschappen
in goede aarde bij de aanwezigen. Hij betoogde onder meer dat de Amerikanen uit zijn op een fascistische wereldregering. Oltmans zette een paar
complottheorieën achter elkaar: achter de aanslagen van 11 september
zaten de Amerikanen zelf om een aanval op de islam te rechtvaardigen.
Achter de moord op Pim Fortuyn zat ook een Amerikaans complot: men
zag hem als een reëel gevaar voor de aankoop van de Joint Strike Fighter.
Bush wil een oorlog tegen Irak, omdat er oliebelangen mee gemoeid zijn.
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Saddam Hussein weet dat, voorspelde Oltmans, en zal in geval van oorlog
alle olievelden in brand zetten. Terwijl de graancirkelverhalen niet binnen de wereldperceptie vielen van Oltmans, pasten zijn complotverhalen
wel in de wereldvisie van het aanwezige publiek.
Net als bij traditionele religies veelal het geval is, kent de new-agegrenswetenschap verhalen die lopen van schepping tot eindtijd. De goden zijn
weliswaar kosmonauten geworden, maar dankzij hun hoogwaardige
technologie zijn zij in staat geweest de mens te scheppen. Met name
Zecharia Sitchin heeft uit polythe ïstische mythologieën en monothe ïstische religieuze geschriften nieuwe geschiedverhalen van de mensheid
gereconstrueerd, waarin de ‘goddelijke’ buitenaardsen een prominente
rol spelen. Dan zijn er – wederom bezien vanuit religieus perspectief – de
profeten die visioenen hebben over de terugkeer van de buitenaardse
scheppers. De door Mark Hazlewood geprofeteerde terugkeer van Nibiru in 2003 is inmiddels geruisloos aan ons voorbijgegaan. Nu wordt
het jaar 2012 veelvuldig genoemd in kringen van de grenswetenschap,
specifieker zelfs 21 december 2012, de dag waarop de Maya-kalenders
aflopen.3 Volgens sommigen zal het een apocalyptische eindtijd zijn, met
een pole-shift die de aarde de andere kant op laat draaien of zelfs op haar
kop draait, met een wereldwijde zondvloed als gevolg.4 Er kunnen ook
vernietigende natuurrampen optreden als gevolg van de passage van de
planeet Nibiru. Maar volgens anderen markeert 21 december 2012 slechts
de overgang naar een nieuw tijdperk: een tijdperk van vrede en harmonie,
van spirituele groei of van een evolutiesprong (vgl. Boerman 2001a, p.
96-98). Het is ook mogelijk dat onze scheppers, de Anunnaki, naar aarde
terugkeren en het lot van de mensheid kan dan sterk afhankelijk zijn van
welke dynastie er nu heerst: een dynastie die de mens opnieuw als slaaf
wil onderwerpen of die de mensheid te hulp zal schieten.
Niet zelden worden graancirkels gezien als tekenen des tijds (De Blécourt
1995a en 1995b), als steeds nadrukkelijker voorafschaduwingen van de
veranderingen die komen gaan. De graancirkelverhalen vertonen gelijkenis met de traditionele religieuze exempla: voorbeeldige (wonder)verhalen
die getuigenis afleggen van de spirituele waarheid. Bezien vanuit religi-
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eus perspectief zou het bezoeken van graancirkels beschouwd kunnen
worden als pelgrimages naar heilige plaatsen – met name in Zuid-Engeland zien we deze vorm van new-agetoerisme optreden. De bedevaarten
vinden plaats naar de tijdelijke tempels en energetische boodschappen
in het graan. Sommige mensen zoeken er – zoals in Lourdes – zelfs genezing. Anderen zoeken contact met de bovennatuurlijke krachten of
de buitenaardse makers. Er wordt soms gezongen en gemusiceerd in de
graancirkels, wat men zou kunnen vergelijken met de psalmen en orgelmuziek in de kerk. Er komen ook mensen om te mediteren in graancirkels. Zoals we hierboven zagen, heeft het mediteren soms de functie van
een gebed. Verder is – vooral in Zuid-Engeland – de verbintenis tussen
cereologie en neopaganisme meer dan een vluchtige flirt. Er worden connecties gelegd tussen de graancirkels, de steencirkels van Stonehenge en
Avebury, de prechristelijke natuurgodsdienst van de Kelten en de mystieke rituelen van de druïden. Maar ook neopaganistisch gedachtegoed
uit andere natuurgodsdiensten (van de Inca’s, de Aborigines en de Siberische sjamanen) worden omarmd (vgl. Blain & Wallis 2004, p. 240).

Didgeridoo-speler in een graancirkel bij Silbury Hill, 1997. Foto: Janet Ossebaard.
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Toen croppies en cereologen op 13 augustus 2001 een graancirkel te
Goedereede bezochten, voerden Joshua Shapiro en zijn vrouw Desy er
een meditatie uit met kristallen schedels. 5 Kristallen schedels zijn vooral
bekend als oudheidkundige artefacten, gevonden in Mexico en MiddenAmerika. Er worden tegenwoordig bijzondere eigenschappen aan toegedicht, zoals: genezing, channeling, het tonen van holografische vormen
in het kristal en afgifte van energie. Contact makend met de onzichtbare
bovenwereld konden Joshua en Desy Shapiro melden dat er een koepel
van energie over de bewuste graancirkel van Goedereede heen stond.
Net als in traditionele religies, gaan ook graancirkels vergezeld met
wonderbaarlijke eigenschappen en gebeurtenissen. Genezingen van psychische of fysieke kwalen in graancirkels zouden in de context van een
katholiek bedevaartsoord wonderen worden genoemd. Het waarnemen
van lichtbollen, zeker als deze ook nog formaties in het graan leggen,
is vergelijkbaar met wonderbaarlijke verschijningen uit andere religies.
Contact zoeken en leggen met hogere wezens uit andere dimensies of
werelden is kenmerkend voor nagenoeg elke vorm van religie.
In het verleden heeft de mensheid naar de hemel omhooggekeken om
een glimp op te vangen van God, de engelen en de heiligen. Nu kan het
gebeuren dat mensen omhoogkijken om ufo’s, lichtbollen of entiteiten uit
een andere dimensie te zien, die mogelijk op een of andere manier een
connectie met graancirkels hebben. Over het algemeen wordt er gespeeld
met de gedachte dat superieure wezens over ons waken en wordt er een
heilsverwachting gekoesterd, waarbij hogere entiteiten een verlossersrol
kunnen vervullen. Partridge (2003, p. 19) stelt: ‘We are in need of salvation from space.’ De hoofdrolspelers zijn van uiterlijk veranderd, maar
niet van rol, en het verhaalstramien sluit in dit geval aan bij dat van de
heiligenlegende (Dégh 1977). De mannen en vrouwen die weten hoe het
allemaal zit, op de hoogte zijn van wat er te gebeuren staat, en mentaal
zijn voorbereid op de komst van andere tijden, kunnen beschouwd worden als de uitverkorenen. Zo goed als de hervormden uitverkoren zijn, en
de christelijk gereformeerden, en de gereformeerd vrijgemaakten...
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Cereologen, onder wie Michael
Glickman, Bert Janssen en ilyes
in de Julia Set van 1996, met
op de achtergrond Stonehenge.
Foto: Janet Ossebaard.

Godsdienstsocioloog Charles Y. Glock (1974) onderscheidt een vijftal
dimensies aan religiositeit, te weten:
1. kennis (de intellectuele dimensie),
2. rituelen (de rituele dimensie),
3. overtuiging (ideologische dimensie),
4. beleving (ervaringsdimensie),
5. gedrag (dimensie van gevolg).
Deze dimensies kunnen we bij croppies en cereologen in meerdere of
mindere mate onderkennen. Alhoewel er geen standaardwerk bestaat
waaruit eenieder put, kan de kennis over graancirkels en aanverwante
domeinen onder croppies en cereologen over het algemeen groot genoemd worden. Die kennis is gebaseerd op lectuur, mondelinge uitwisseling van gegevens en verhalen, en eigen onderzoek. In vergelijking met
christelijke instituties is de rituele dimensie bij croppies en cereologen
nog het kleinst, vooral omdat reële kerken, vast omschreven erediensten
met sacramenten en dergelijke ontbreken, en omdat er veel meer ruimte
is voor individuele beleving. Het element van overtuiging is daarentegen
weer minstens zo groot als binnen de traditionele religies: van croppies
en cereologen wordt toch wel verwacht dat ze bepaalde ‘leerstellingen’
aanvaarden, want anders zijn ze geen croppies of cereologen. Anderzijds
zal niet ieder zover gaan dat hij gelooft in een bovennatuurlijk of buitenaards heilsplan. Idealiter komt er uit kennis en overtuiging ook een
vorm van beleving of ervaring voort, waarbij emoties beroerd worden
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(vreugde, gevoelens van verbondenheid met het universele) en mensen
het gevoel krijgen ‘het licht’ te hebben gezien. Tot slot zet dit alles zich
ook om in gedrag (vgl. ostension en proto-ostension), maar anders dan bij
traditionele religies wordt er geen uitgewerkte set van gefixeerde geboden
en leefregels onderkend (behalve iets triviaals als: vraag toestemming aan
de boer om zijn akker te mogen bezoeken), voor het naleven waarvan men
uiteindelijk beloond wordt.
De religieuze dimensies die aan het graancirkelfenomeen kunnen worden toegekend, hebben alles te maken met zingeving. Een perceptie
waarin alle graancirkels door mensen worden gemaakt, is misschien wel
begrijpelijk, maar ontbeert iedere hogere zingeving. Zodra graancirkels
opgevat worden als fysieke tekens van contact met het bovenzinnelijke
of buitenaardse, wordt er een element van zingeving ge ïntroduceerd, dat
zicht biedt op mysteries en raadsels, op andere dimensies en werelden,
en op hulp en verlossing. Dit new-agegedachtegoed vult in feite de spirituele gaten op, die de traditionele religies hebben laten ontstaan – en
new age gaat daarbij eclectisch te werk: traditionele dogma’s, de duivel,
hel en doem worden doorgaans niet betrokken in het nieuwe gedachtegoed. In een kille en ongevoelige samenleving waarin de zekerheid en
geborgenheid van het christendom zijn weggevallen, is er een groeiende
behoefte aan nieuwe spiritualiteit en hertovering van de wereld: dat zien
we in de populariteit van Harry Potter en Lord of the Rings even goed als
bij de groeiende fascinatie voor het paranormale en esoterische (Meder
2003, 2004a, vgl. De Blécourt 1995a, p. 9). Het succes van het new-agegedachtegoed laat zich verklaren als een reactie op het morele en religieuze
vacuüm waarin de moderne Europese maatschappij zich bevindt, na een
periode van onttovering, rationalisatie, secularisatie, individualisering
en zielloos consumptiegedrag. Er is, met het komende Aquarius-tijdperk
in zicht, een onvrede te constateren met de huidige tijd vol onrecht en
kwalijke manipulaties, en een verlangen naar een terugkeer naar het ware
leven (De Blécourt 1995a, p. 13 en 1995b, p. 200). De wetenschap van Newton en Darwin heeft ons vooral spiritueel nihilisme gebracht (McTaggart
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2005, p. 12-13). Het verlangen groeit naar een nieuwe wereld, waarin
voorrang wordt gegeven aan innerlijke vrede, liefde, spiritualiteit, harmonie met de omgeving en de kosmos, zorg voor de medemens en de ons
omringende natuur. Naast een gevoel van individuele onmacht, bestaat
er een groeiende behoefte aan oplossingen voor de wereldproblemen en
de persoonlijke zorgen, die van boven geboden zouden kunnen worden.
Vanuit het bestaande vacuüm zoeken mensen naar nieuwe waarden en
spiritueel houvast (vgl. Hoogcarspel 1996). Sommigen vinden dit houvast
bij de mysterieuze graancirkels.
Met dit alles wil niet gezegd zijn dat de vergaderingen van de DCCCS bijvoorbeeld een uitgesproken religieus karakter hebben, of dat deze club
religieuze doelstellingen zou nastreven. Dat is niet het geval. De vergaderingen fungeren vooral als gezellige bijeenkomsten, waar overlegd wordt
en informatie wordt uitgewisseld. Er wordt niet gezongen, er worden
geen kaarsen of wierook gebrand, er wordt niet gebeden of gemediteerd.
Wel heeft Amiel Kamphuis op een DCCCS -vergadering6 eens geopperd om
een meditatie uit te zenden naar de Cirkelmakers, maar daar is het uiteindelijk niet van gekomen omdat de lezingen uitliepen. De rituelen van de
DCCCS

zijn echter doorgaans die van een reguliere vergadering, niet die

van een eredienst. Daarmee staat de

DCCCS

welbeschouwd mijlenver af

van bijvoorbeeld een sterk hiërarchische en van religie doortrokken ufocultus als die van de Raelianen of van een strenge ufo-sekte als Heaven’s
Gate, waarvan de leden in 1997 massaal zelfmoord pleegden.7
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Onderzoek in Ketelhaven en andere verhalen
Er is nog één aspect aan de graancirkelpraktijk niet behandeld. Dat valt
enigszins bezijden het narratieve en het spirituele; het is het avontuurlijke
aspect. Vooral de jacht op de formaties en het onderzoek ervan kunnen
– vanuit het perspectief van croppies en cereologen – spannende bezigheden zijn.
Het cereologenpaar Roeland Beljon en Nancy Polet vertrekt in de zomer
regelmatig naar Zuid-Engeland om op graancirkeljacht te gaan. Tijdens
een vergadering van de

DCCCS

in 2004 vertelde Roeland nuchter dat hij

nooit paranormale ervaringen heeft gehad in graancirkels: ‘Ik voel niks,
en mijn apparatuur werkt ook altijd. Ik zie alleen platliggend graan. De
vormen vind ik wel altijd erg mooi.’1 Hij vertelt van de avonturen die
hij en Nancy hebben beleefd in 2002 in Wiltshire, toen ze in ultralichte
vliegtuigjes hebben gevlogen om foto’s te maken, en hoe het boven een
graancirkel tot een bijna-botsing kwam. Treffend beschrijft Roeland het
avontuurlijke karakter van de graancirkeljacht door het te vergelijken met
een spannende actiefilm.
Zenuwcentrum vanwaar uit de liefhebbers tegenwoordig vertrekken
is het Crop Circle Café: dat geeft taferelen zoals in de film Twister
Twister. Als
het nieuws binnenkomt dat er een nieuwe graancirkel is gevonden,
dan vertrekken de graancirkeljagers massaal in auto’s op weg naar
de graancirkel. Vervolgens rijdt iedereen in de aangeduide omgeving
rond om de formatie te vinden.2
Er was dat jaar een figuratieve formatie verschenen in de vorm van een
boom, die als spoedig The Apple Tree werd genoemd.

[zie afb. 92, p. 266]

Roeland voelde zich er niet bijzonder door aangetrokken, maar bij toeval
kwamen Nancy en hij er in de buurt terecht en besloten ze de formatie
in te lopen.
Nancy ging in de graancirkel liggen, voelde zich erg prettig en wilde
er niet meer weg. Voor het eerst maakte ik mee dat de batterij van mijn
camera plots leeg was. Wat niet echt zo was, want buiten de cirkel was
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de batterij weer vol. Na het bezoek aan de cirkel zijn we in één ruk, via
Londen, met de auto naar huis gereden. Wat altijd een vermoeiende
aangelegenheid is, maar dit keer heb ik geen enkele vermoeidheid
ervaren.
Het zijn verhalen als deze waar men mee thuis kan komen, en die onderstrepen dat er nog mysteries in de wereld zijn, die de moeite van het
onderzoeken waard zijn.
Dat bleek nog eens in verhevigde mate bij de presentatie op het Frontier
Symposium in 2004 van de avonturen die Klaas van Urk beleefd heeft
op zijn zoektocht naar de Heilige Graal en de Ark des Verbonds. 3 In 2003
schreef hij er al een boek over. In het programma van de Frontier Sciences
Foundation wordt grenswetenschapper Van Urk (geb. 1958) voorgesteld
als een herbergier uit Drente en getypeerd als een ‘heuse Indiana Jones’.
In de wintermaanden trekt hij er met zijn broer Riekelt op uit om het mysterie te ontrafelen van het Franse landgoed Rennes-le-Chateau en diens
plotseling rijk geworden bewoner, de priester François Berenger Saunière
(1852-1917). Deze priester had ooit een curieuze maquette laten maken,
en vermoed wordt wel dat het een soort schatkaart-in-spiegelbeeld moet
voorstellen. Klaas van Urk weet zijn verhaal te presenteren als een ware
avonturenfilm, mede omdat zijn relaas van begin tot eind ondersteund
wordt door een PowerPoint-presentatie met mysterieuze foto’s, filmpjes
van tochten langs slingerende bergpaadjes en gevaarlijke afdalingen in
spelonken en crypten, vergezeld van spannende filmmuziek. Zijn vertelling is een cascade van feiten en fictie, en staat bol van legenden, codetaal,
schatkaarten, geheime gangen, verborgen kamers, Katharen, Tempeliers
en ridders van de Ronde Tafel. Zelfs de legendarische laat-middeleeuwse
Presbyter Johannis (Pape Jan), werkzaam in Ethiopië, speelt een rol. In de
vele redeneringen van Van Urk kan een Latijnse spreuk op een grafsteen
en een schilderij ‘Et in Arcadia Ego’ moeiteloos worden ‘gedecodeerd’ tot
‘Tego Arca Indiae’, wat zoveel betekent als ‘Ik verberg de ark van India’,
waarbij India op basis van het Middellatijnse woordenboek wordt opgevat als Ethiopië. Op zeker moment komt Klaas van Urk tot de slotsom
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dat de Ark des Verbonds en de Graal één en hetzelfde voorwerp zijn.4 En
hij stelt ook vast dat de taal die Adam en Eva in het paradijs spraken het
moderne Engels was... Als we Van Urks verhaal uiteindelijk in één zin
moeten samenvatten, dan komt het er globaal op neer dat de Tempeliers
de graal in Ethiopië hebben gevonden en meegenomen naar Zuid-Frankrijk, en dat de priester Saunière de tempelierschat en de graal gevonden
heeft en mogelijk in een geheime crypte op zijn landgoed heeft verborgen.
Wat betreft de crypte merkt Van Urk tenslotte op: ‘Opgravingen worden
tot op de dag van vandaag tegengewerkt door het Vaticaan. Zou het kunnen dat men daar meer weet?’ Daarmee sluit Klaas zijn verhaal af, en het
Frontier-publiek lacht en applaudisseert instemmend bij de suggestie dat
het Vaticaan iets te verbergen heeft.
Het resultaat – het vinden van de graal – is binnen handbereik, het
mysterie is bijna opgelost, maar net niet helemaal. Zo vergaat het de
grenswetenschap en de cereologie regelmatig. Men heeft het gevoel op
de drempel van een doorbraak te staan, maar de ware doorbraak laat
telkens weer even op zich wachten. Dit heeft natuurlijk ook zijn aantrekkingskracht, want zodra de mysteries werkelijk opgelost zijn, is het ook
gedaan met de spanning van de Lara Croft-achtige avonturen, exploraties
en ontdekkingen.
Op zaterdagochtend om 11.00 uur gaat bij mij thuis de telefoon. Het is
Robert Boerman van de Stichting

PTAH :

‘Ik stap nu in de auto om naar

een graancirkel te rijden. Hij ligt bij jou in de buurt, vlak bij Dronten, in
het plaatsje Ketelhaven. Hij zou in de buurt van de dijk liggen. Als je nu
gaat rijden, zien we elkaar daar over een uurtje of zo.’ 5 Dit was alweer
de tiende cirkel van 2003, en omdat dit de eerste keer zou zijn dat ik tegelijkertijd met de cereologen in een nieuwe graancirkel kon aankomen,
besluiten mijn vrouw en ik om deze kans waar te nemen. Ik stop de
zakken van mijn vissersjasje vol met benodigde spullen: notitieboekje,
pen, memorecorder, extra cassettes, extra batterijen, twee fotocamera’s,
visitekaartjes, mobieltje, zakmes en een kompas. Een kwartier later zitten we, op een wisselvallige 26e juli, in de auto richting Dronten, mijn
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vrouw met de kaart op schoot om mij op het laatste stuk naar Ketelhaven
te kunnen navigeren.
Het vinden van Ketelhaven, de jachthaven, het Ketelmeer en de Vossemeerdijk blijkt niet moeilijk, het vinden van de graancirkel wel. Aan
het oostelijke deel van de dijk wordt door de week gewerkt en er geldt
een algeheel inrijverbod: er staan graafmachines, er liggen bergen zand
en aarde, buizen en blokken beton. We rijden daarom het westelijke deel
van de dijk op. Ik vraag een voorbijrijdende fietser of hij toevallig een
graancirkel gezien heeft. De man blijkt een allochtoon te zijn, en verstaat
eerst niet wat ik zeg. ‘Heeft u hier in de buurt een graancirkel gezien?’
herhaal ik. ‘Ja,’ zegt de man dan: ‘Hier vlakbij, in het water. Je kunt het
zien als je nog even verder naar boven rijdt.’ We zien evenwel niets, en
omdat graancirkels niet in het water gezien kunnen worden, vermoeden
we dat de fietser eigenlijk geen flauw benul had wat we bedoelden.
Aan het eind van de dijk rijden we terug, en gaan een weg tussen de
landerijen in. We rijden over boerenweggetjes langs talloze akkers, maar
er is geen graancirkel te bekennen. Uiteindelijk, met een flinke omtrekkende beweging komen we op een oostelijk stuk van de dijk terecht
waaraan gewerkt wordt. Er staat een man boven op de dijk naast zijn
auto te zwaaien – kennelijk naar mensen verderop. Als ik vraag of hij
de lokale graancirkel weet, wijst hij over de dijk: hij staat er juist naar te
kijken. We klimmen verder de dijk op en nu blijken we op de enige plek
in Ketelhaven te staan waar de graancirkel daadwerkelijk te zien valt. In
de cirkel lopen reeds Robert Boerman, zijn zoontje Bart Boerman en zijn
neef Jan Willem Bobbink. De man op de dijk belt met Robert om te vragen of het een ‘echte’ graancirkel is en hoe we er kunnen komen. Robert
geeft aanwijzingen, en wij rijden achter de man aan naar het veld. Bij een
paardenboerderij vraagt de man of we verder mogen rijden. De Engelse
bewoonster blijkt niet de eigena resse, maar we mogen doorrijden. We
rijden verder het veld in en zetten onze auto’s achter de oude Mercedes
van Robert Boerman.
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Op 22 juli had Robert Boerman al via Omroep Flevoland een tip gekregen
van iemand, die daarna meteen op vakantie ging, over een graancirkel
ten oosten van Ketelhaven – in de voorafgaande nacht zal de graancirkel
ook waarschijnlijk ontstaan zijn.6 Boerman is er diezelfde dag naartoe
gereden, maar heeft de formatie niet kunnen vinden. Vervolgens kwam
er nog een tweede, enigszins verdachte melding binnen bij Omroep Flevoland: het was een tipgever, die niet teruggebeld kon worden. De derde
tip kwam binnen via een mailtje van iemand die als kraanmachinist op
de dijk werkte. Er leek kortom nogal wat moeite te worden gedaan om
de graancirkel gevonden te laten worden. Op de bewuste 26 juli is Robert
daarom weer naar Ketelhaven gereden en heeft de formatie uiteindelijk
ontdekt. Het was een ingenieus geconstrueerde graancirkel, die qua
kunstzinnig ontwerp tamelijk veel deed denken aan de formaties die in
Lelystad zijn verschenen in 2001 (zie hoofdstuk 18) en 2002.7 [zie afb. 93 en
94, p. 267]

Ik zet mijn memorecorder aan. Als we de akker in lopen, hebben Robert en Jan Willem al het nodige werk gedaan. Robert heeft al enkele
pole-shots 8 genomen, en Jan Willem heeft met een wichelroede door de
formatie gelopen, en slechts één leylijn aangetroffen, die niet relevant
blijkt. Het spijt Robert dat hij me bij een ‘nepperd’ heeft geroepen, zo
zegt hij lachend bij mijn aankomst in de cirkel. Robert laat zien dat de
hoaxers eerst de outline hebben platgelegd, en daarna de staande vlakken
vrij rommelig tegen de grond hebben gewerkt. Hij toont me sporen van
mechanische druk. Even later vertelt Robert dat hij wel onder de indruk
was van de graancirkel die dat jaar in Wilhelminaoord was gevonden:
‘Dat lag echt zó mooi in het rond. En dan aan de buitenkant van de cirkel
had je ongeveer 20 centimeter wat gewoon platter lag. Daar kon je echt
een aparte ring zien. Ja, dat was geweldig mooi.’9 Als ik zeg dat hij bij
deze graancirkel net ook een outline heeft aangewezen, legt Robert uit
dat de graancirkel van Wilhelminaoord echt keurig in een patroon van
kruisende leylijnen lag, terwijl door deze graancirkel slechts één verdwaalde leylijn loopt.
De man die we gevolgd zijn, stelt zich voor als Pieter van der Pol uit het
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nabijgelegen Biddinghuizen: hij is een graancirkelliefhebber die door
Robert getipt was, maar hij doet zelf eigenlijk geen onderzoek. Robert
heeft die ochtend de boer nog gebeld, die niet nabij zijn perceel woont,
maar in Dronten, en die niet op de hoogte was van het bestaan van de
graancirkel.
Roberts zoon Bart loopt in de graancirkel vooral te spelen met een soort
alien-Tamagochi. Ik zie Jan Willem Bobbink af en toe wat korrels uit de
aren wrijven en opeten. Is dit ‘gezonde snoeperij’ of een manier om met
de graancirkel in contact te komen?
Robert pakt een clipboard met papieren en begint de vorm van de graancirkel te schetsen: hij blijkt er redelijk vaardig in, al gaat deze cirkel hem
wat moeilijker af dan de eenvoudiger exemplaren. Aangezien ik nog helemaal geen foto’s heb gezien, laat staan een luchtfoto, en vanaf de dijk ook
de vorm niet goed tot me heb laten doordringen, kan ik me nauwelijks
enige voorstelling maken van het graancirkelpatroon. Ik ervaar slechts
een tamelijk chaotisch ogende hoeveelheid plat en staand graan om me
heen. Om op de schets te kunnen aangeven waar het noorden ligt, vraagt
Robert om een kompas. Ik haal mijn eigen exemplaar tevoorschijn, leg
hem op de grond neer en Robert kijkt er bewonderend naar: een professioneel exemplaar uit de legerdumpzaak in Harderwijk. De kompasnaald
wijst roerloos naar het noorden.

[zie afb. 95, p. 268]

Robert tekent aan hoe

de formatie ligt ten opzichte van het noorden, en noteert na voltooiing
van de tekening in kapitalen in de bovenhoek van de schets: HOAX. Hij
begint rond te lopen en wijst aan dat alle constructiepunten voor het
maken van de graancirkel in platgelegd graan liggen. Nergens is een
constructiepunt in staand graan te vinden. Er worden ook geen gaten in
de grond gevonden – als het al om het team gaat dat ook de graancirkel
van Lelystad 2001 heeft gemaakt, dan hebben ze geleerd van hun eerdere
fouten.
Ik vraag Robert of er in een dergelijke nepcirkel na een week geen blown
nodes gevonden zouden kunnen worden. Robert zegt dat dit eigenlijk niet
zou moeten kunnen, en we zijn inderdaad niet in staat om ze te ontdek-
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ken.

[zie afb. 96, p. 268] Wel vind ik halmen die onder een hoek van 45 graden

zijn afgesneden. Robert beaamt dit, maar zegt dat de toppen niet zwartgeblakerd zijn. We overwegen de mogelijkheid dat de halmen door een
haas zijn afgebeten, en stellen vast dat ze in elk geval reeds doormidden
waren, voordat het graan plat ging. Ik snij twee halmen met mijn mesje
af, en Robert grapt: ‘Voor het BVD -archief, Theo?’
Robert vraagt Jan Willem of hij samen met Bart de formatie met het meetlint wil opmeten. [zie afb. 97,

p. 269] De

formatie blijkt een omvang van ruim

50 meter te hebben. Tevens laat Jan Willem met zijn wichelroede – twee
losse, gebogen koperen staven – aan mij zien waar de leylijn precies loopt
en legt uit dat de lijn geen rol kan hebben gespeeld bij de vormgeving van
de cirkel: ‘Hij gaat overal dwars doorheen.’ [zie afb. 98, p. 269]
Inmiddels heeft het boerengezin uit Dronten de graancirkel ook betreden:
vader, moeder, dochter en zoon komen een kijkje nemen. De boer heet
Adrie Huybrechts, zijn echtgenote heet Carla. [zie afb. 99, p. 270]
Robert Boerman: ‘Nou, ik zou maar aangifte gaan doen van vernieling.’
Adrie Huybrechts: ‘Dat dachten wij ook al. Nou zijn wij gelukkig verzekerd tegen brand en vandalisme, dus...’
Theo Meder: ‘Ah, bestaat dat tegenwoordig, verzekering tegen vandalisme?’
Adrie Huybrechts: ‘Ja, altijd al, hoor. Dat bestaat heel lang al.’
De boer schat de schade op 100 à 150 euro en beaamt dat zijn combine
deze platte zomertarwe niet meer kan oogsten. Robert Boerman geeft de
boer zijn visitekaartje, en later nog een cd-rom met zijn graancirkelwebsite
(Boerman & Haselhoff 2002). Hij legt aan de boer uit hoe hoaxers te werk
gaan met touwen en planken. Normaal gesproken spreekt hij niet snel
een oordeel uit over de echtheid of onechtheid van een graancirkel, maar
in dit geval is hij er stellig van overtuigd dat het mensenwerk is. Hij wil
de namen van de tipgevers wel doorgeven aan de boer voor het geval hij
aangifte zou willen doen: misschien maakten de eerste twee tipgevers wel
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deel uit van het team van hoaxers. Boer Huybrechts zegt dat hij geen idee
heeft wanneer de graancirkel gemaakt zal zijn: hij is twee dagen geleden
nog langs zijn perceel gelopen, en heeft de graancirkel niet zien liggen,
terwijl hij er toen al gelegen moet hebben. Vervolgens komt het gesprek
op de Vodafone-cirkel bij Dronten:
Robert Boerman: ‘Het leek op het teken van Vodafone. Dat dat erin lag.
Een cirkel met een komma, eigenlijk.’
Dochter Hester Huybrechts schiet in de lach: ‘Hahaha!’
Robert Boerman: ‘Ja, alleen... Vorig jaar hadden we dus in Stadskanaal
een hart met een pijl d’r door. In hetzelfde veld waarin ook nog een
paar andere cirkels lagen. Toen hadden wij zoiets van... daar kon je
willekeurig met je ogen dicht een stengel oppakken, en die zat helemaal vol met afwijkingen. Dus dat je zegt dat echt uh...’
Adrie Huybrechts: ‘Ja, de aar – zeg maar – die was helemaal afwijkend.’
Robert Boerman: ‘Nou nee, die knopen: dat die uit mekaar knallen.
En soms tot echt zó lang verlengd zijn. Dat is wetenschappelijk aangetoond dat als die knopen knallen of verlengd zijn, dan kun je er
gewoon vergif op innemen dat het gewoon geen mensenwerk is. Dat
red je niet met een plankje aan een touw. Maar ja, daar hadden we dus
een hart met een pijl d’r in, en het was dus absoluut geen mensenwerk.
En zo, daar ligt dat Vodafone-teken... lijkt erop. Maar daar hebben we
dus een aantal leylijnen gemeten, die dus exact bij de cirkel middenin
komen... past. Dus als je dat wil maken, dan moet je eerst het veld
kennen, dan moet je met een wichelroede al die leylijnen opmeten, allemaal in kaart brengen, midden in de nacht het veld in en dan de boel
platstampen dat het exact in dat patroon past.’
Adrie Huybrechts: ‘Ja, dat doe je ’s nachts niet.’
Carla Huybrechts: ‘Nee.’
Robert Boerman: ‘En Theo was er laatst ook en die had problemen
met zijn mobiele telefoon. Dat de batterij in één keer op was. En dat
maken we vaak mee. Mobiele telefoons, camera’s... We hadden twee
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jaar geleden in Stadskanaal: stonden we in een graancirkel. Was ook
20 meter van ons af: kwam er zo een nieuwe cirkel bij. Niets gezien,
niets gehoord. Twee mensen met digitale camera’s: baf, alle batterijen
gelijk op. Alles weg, niks meer doen.’
Carla Huybrechts: ‘Dat is gek.’
Robert Boerman: ‘Hoop foto’s gemaakt. Komt ’ie thuis, foto’s in de
computer laden: alle foto’s weg, kapot.’
Carla Huybrechts: ‘Nou. Ja, dan zet je toch je vraagtekens, denk je
dan.’
Robert Boerman: ‘Nou, het merendeel van de cirkels is gewoon geen
mensenwerk. Klaar. Dat staat gewoon als een paal boven water.’
Carla Huybrechts: ‘Toch wel het merendeel?’
Robert Boerman: ‘Het merendeel, ja. Dit is nou nummer tien. En van
de tien, ja, denk ik toch wel dat dit de enigste nepperd is tot nu toe.’
Hester Huybrechts: ‘Zo, hebben wij even pech.’
Robert Boerman: ‘Ja, inderdaad.’
Hester Huybrechts: ‘Hahaha.’
Robert Boerman: ‘Ik vind het altijd lullig. Het is toch schade.’
Adrie Huybrechts: ‘Het is gewoon schade waar je niks aan hebt.’
Er wordt vastgesteld dat het hier een ideale plek is voor hoaxers: bij de
paardenboerderij is ’s nachts niemand aanwezig, de dichtstbijzijnde
boerderij ligt ver uit het zicht, en door de werkzaam heden op de dijk
komt er ’s nachts geen verkeer voorbij. De hoaxers konden ongestoord
hun gang gaan. Het zouden toeristen geweest kunnen zijn, want er zijn
wel aanlegplaatsen voor bootjes, en er is ook een camping in de buurt.
Robert Boerman en Pieter van der Pol vertellen aan het gezin in welke
gewassen de cirkelformaties kunnen voorkomen, zelfs in ijs. Ondertussen loopt dochter Hester met een fototoestel naar de dijk om daar wat
foto’s te maken.
Plots weerklinkt de herkenningsmelodie van Laurel en Hardy – het is
de ringtone van Robert Boermans mobieltje: hij is immers een grote fan
van de slapstick van de Dikke en de Dunne. Omroep Gelderland belt
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hem voor een interview over graancirkels en hij zondert zich even af.
Ondertussen praat ik door met het boerengezin en vertel over de lichtboltheorie van Haselhoff, en dat ooggetuigen hebben gezien dat lichtbollen
graancirkels in het veld hebben gelegd. Ik vraag aan Jan Willem: ‘Heb jij
het wel eens gezien?’ Jan Willem antwoordt ontkennend. ‘Je hebt wel eens
bollen gezien...?’ Dat beaamt hij: ‘Ik zie ze vaak genoeg. Maar geen die
een graancirkel maken.’ Adrie Huybrechts en Pieter van der Pol vertellen
eens een bolbliksem te hebben gezien. Pieter zag er een die over het dek
van een schip rolde en met veel gesis in het water belandde. Jan Willem
vertelt het volgende.
Nou, we hebben ook wel eens stengels gevonden. Die zijn dan afgesneden om een hoek van 45 graden, en dan is de bovenkant gewoon
verkoold. Die is zeg maar zwart. Het kan best zijn dat... Dan staat het
graan nog omhoog. Dan vliegt er een lichtbol door de cirkel heen – dat
is ook wel eens gefilmd. En die raakt dan zo’n stengel. Die bovenkant
die gaat er helemaal af.
Robert Boerman is inmiddels klaar met telefoneren en heeft zijn fotocamera op een telescoophengel geplaatst om pole shots te maken.

[zie afb. 100

en 101 p.270]

Hierna begint Robert zijn spullen weer in zijn metalen onderzoekskoffer
te pakken en maakt aanstalten voor vertrek. Omdat de graancirkel een
hoax bleek te zijn, was onderzoek van een kleine twee uur in de formatie
ruim voldoende. Als we gezamenlijk via het sproeispoor weer uit het veld
lopen, dwalen de gedachten van de boer af naar de hoaxers.
Adrie Huybrechts: ‘Voor hetzelfde geld zit je al te kijken van: waar zit
er één achter de...? Hahaha.’
Carla Huybrechts: ‘Die zit z’n eigen rot te lachen.’
Theo Meder: ‘Die zit te kijken van: lopen een stel malloten in het veld
serieus te doen.’
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Carla Huybrechts: ‘Die lacht z’n eigen rot om al die aandacht. Want
daar gáát het natuurlijk om! [...] Ze zijn er best wel over aan het denken geweest. Want het is best volgens een bepaald plan dat ze te werk
zijn gegaan, naar mijn idee.’
Aan het eind van het tractorspoor nemen we afscheid van elkaar. Adrie
Huybrechts wenst ons succes met het onderzoek naar de volgende graancirkel. Robert antwoordt: ‘Als jullie nog wat horen, laat het dan even
weten.’ Maar informatie over de hoaxers komt er, zoals in veel gevallen,
niet meer binnen.
Voor croppies en cereologen, en eigenlijk ook voor een etnoloog als ik,
zijn dergelijke onderzoekingen in het veld kleine avonturen. Het is meer
dan eens voorgekomen dat ik met een knallende hoofdpijn thuiskwam:
niet vanwege de straling in de graancirkels, want daar heb ik nooit iets
van gemerkt, maar puur vanwege de inspanning en intensiteit van het
onderzoek en de ervaring. Weg van het bureau, het land en de vrije natuur in, over onbekende boerenwegen rijdend, op zoek naar graancirkels
waarvan je niet weet of je ze kunt vinden, in gesprek met boeren en
graancirkelbezoekers, op je knieën door het platte graan kruipend, soms
in de zinderende hitte, soms overvallen door een enorme plensbui.
Bert Janssen karakteriseert zijn avontuurlijke onderzoek als een ‘journey’, een reis, en hij voelt zich nog steeds een reiziger.10 Een hoaxer als
Remko Delfgaauw ervaart ook het maken van een complexe graancirkel
in het holst van de nacht als een ‘enorm inspirerend werk’ waarvan hij
een ‘ongelofelijke energieboost’ krijgt, waardoor men nog dagen als op
wolken loopt.11
Dit brengt ons tenslotte bij het aspect van de homo ludens, de spelende
mens (Huizinga 1938). Afgezien van de vraag in hoeverre er graancirkels
ontstaan die geen mensenwerk zijn, is het zeker dat er mensen betrokken
zijn bij het maken van graancirkels. Het maken en het vinden van graancirkels heeft zich ontwikkeld tot een ernstig spel. De hoaxers, croppies
en cereologen zijn al jarenlang bezig een serieus kat-en-muisspel met
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elkaar te spelen (Hoos 2004, p. 115). De hoaxers zijn ongetwijfeld goed
op de hoogte van de theorieën van de cereologen, en voegen onder andere bijzondere geometrie, swirls, bird’s nests12, grapeshots, schroeiplekken,
vreemde substanties en constructiepunten in staand graan toe, om de
cereologen versteld te doen staan. De discussie tussen sceptici en cereologen spitst zich toe op de vraag of de cereologen zich niet al te gemakkelijk door ingenieus menselijk maakwerk bij de neus laten nemen. Maar
de cereologen slaan terug met de stelling dat lang niet alle graancirkels
bewezen mensenwerk kunnen zijn.
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23. Graancirkelverhalen en moderne vertelcultuur
Over de irrelevantie en onbeantwoordbaarheid van de waarheidsvraag
Toen ik in 2001 aan mijn onderzoek begon, was ik er vast van overtuigd
dat alle graancirkels mensenwerk waren – en dat ik dat desnoods zou
kunnen bewijzen ook. De eerste Nederlandse graancirkel die ik dat jaar
in Lelystad bezocht, vormde een uitstekende bevestiging van mijn veronderstelling (zie hoofdstuk 18). Ik kan me nog goed herinneren dat een
bezoekende moeder en haar zoontje van de boer te horen kregen dat de
formatie een hoax was. Naderhand kwam het zoontje naar mij toe en
vroeg: ‘Meneer, bestaan er nou ook echte graancirkels?’ Mijn oprechte
antwoord was op dat moment: ‘Als je mijn mening vraagt, dan denk ik
dat ze allemaal door mensen gemaakt worden. Maar daar doe ik geen
onderzoek naar. Het gaat mij niet om hoe de cirkels ontstaan. Ik wil weten hoe mensen erover denken: wat vertellen zij over het ontstaan van
de cirkels?’
Gaandeweg raakte ik dieper verzeild in het graancirkelwereldje. De eerste
lezing die ik bijwoonde, was georganiseerd op de Vrije Universiteit in
Amstelveen, en spreker Eltjo Haselhoff kwam met zoveel verbluffende
feiten en dia’s op de proppen dat ik aan het twijfelen raakte.1 Ik werd lid
van de DCCCS om van binnenuit veldwerk te kunnen doen, en raakte nog
dieper onder de indruk van de verhalen die ik daar te horen kreeg. Hetzelfde gold voor de verhalen die op de Frontier Symposia verteld werden,
en onwillekeurig kwam de gedachte bij mij op: als dit allemaal waar is,
dan is er werkelijk iets buitengewoons aan de hand. In feite ondervond ik
aan den lijve wat alle croppies en cereologen vóór mij ook hebben doorgemaakt: je laat je meeslepen door de graancirkelverhalen op veldwerk,
tijdens bijeenkomsten, op internet, in boeken en artikelen. Langzaam
maar zeker begon ik te ervaren hoe het mechanisme werkte.
Ook voor mij was het verhaal over de Julia Set het initiatieverhaal, verteld
door Eltjo Haselhoff. Van het verhaal over de maaiduivel was ik minder
onder de indruk. Ik zag er als etnoloog al snel een anachronistische
projectie van cereologische denkbeelden in en een invention of tradition,
en wist maar al te goed dat ruim een eeuw volkskundig onderzoek in
Nederland geen ondubbelzinnige graancirkels had opgeleverd – geen
rechtgeaarde volkskundige zou zoiets ontgaan zijn. Derhalve heb ik het
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graancirkelfenomeen steeds opgevat als een betrekkelijk recente ontwikkeling. Voor wat betreft het volksverhaalonderzoek had ik vanuit
mijn aanvankelijke scepsis de neiging de graancirkelverhalen te rekenen
tot de moderne sagen oftewel tot de broodje-aapverhalen. Maar deze
bestaan voor een groot deel bij de gratie van latente angsten in de profane wereld: men moet daarbij denken aan orgaanroof, kidnap, inbraak,
stralingsgevaar, aids, besmet voedsel en dergelijke. Die onderhuidse
angstgevoelens trof ik in de graancirkelverhalen niet of nauwelijks aan:
uit het merendeel van de verhalen sprak integendeel hoop en optimisme.
In broodje-aapverhalen – althans in collecties zoals die zijn aangelegd
door Jan Harold Brunvand, Ethel Portnoy en Peter Burger2 – speelt het
bovennatuurlijke of buitenaardse een ondergeschikte rol, uitzonderingen
daargelaten als The Vanishing Hitchhiker en The Martians Have Landed.3 In
de graancirkelverhalen is het bovennatuurlijke en buitenaardse daarentegen ruimschoots vertegenwoordigd, en voor de croppies en cereologen
zelfs onontbeerlijk.
In dat opzicht lijken de graancirkelverhalen nog meer op traditionele
sagen, waarin boven natuurlijke (maar niet zozeer buitenaardse) zaken
een dominante rol spelen. Dergelijke sagen gingen over toverij, hekserij, spokerij, natuurwezens enzovoort. En ook met legenden, die onder
meer vertellen over de wonderen die heiligen verricht hebben, zijn er
overeenkomsten te vinden. Een Mariaverschijning (ook als een vlek op
de muur bijvoorbeeld) en een verschijning van een graancirkel zouden
tot hetzelfde narratieve genre gerekend kunnen worden. Meer dan het
broodje-aapverhaal raken de sagen en legenden aan het domein van het
bovennatuurlijke, wonderbaarlijke en religieuze. Toch acht ik ook sage als
genrebegrip minder geschikt, omdat het te veel geassocieerd wordt met
bijgeloof en er te veel het stempel van onwaarheid op gedrukt staat. Ik zou
het begrip ‘sage’ voor graancirkelverhalen alleen acceptabel vinden als
ook alle verhalen uit de bijbel en de koran sagen genoemd zouden mogen
worden. Aan de legende kleeft evenzeer de connotatie van onwaarachtigheid en, buiten de katholieke wereld, ook van (paaps) bijgeloof.
In de beleving van de croppies en de cereologen is er geen sprake van
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onwaarheid of bijgeloof, en geen wetenschapper kan keihard bewijzen
dat het wel zo is. Mij werd steeds duidelijker dat het graancirkelverhaal
voor de croppies en cereologen hetzelfde is als het bijbelverhaal voor
de christenen. Buitenstaanders kunnen het beschouwen als geloof, de
betrokkenen kunnen het ervaren als de waarheid. Daarnaast begon mij
– het nadrukkelijkst op de Frontier Symposia – de getuigeniswaarde van
de verhalen op te vallen. Het leek mij daarom het meest zuiver om de
graancirkelverhalen als exempelen te benoemen, daarmee kiezend voor
een genrebegrip dat de narratieve functie benadrukt, eerder dan het narratieve (on)waarheidsgehalte. Ook het begrip ‘meme’ vind ik in dit verband dienstig, omdat daarmee het mechanisme van ‘verhaal-besmetting’
van vatbare personen in het grenswetenschappelijke conduit plastisch in
beeld kan worden gebracht.
Omdat ik had ervaren dat men zich kon laten overweldigen door de
verhalen, besloot ik dit mechanisme in enkele begrippen te vangen. Met
poly-receptie wilde ik duidelijk maken dat de verhalen van alle kanten op
iemand afkomen zodra men het graancirkelwereldje is binnengetreden.
De verhalen hebben een hoge mate van onweerlegbaarheid, want op de manier zoals ze door croppies of cereologen verteld worden, is er doorgaans
geen speld tussen te krijgen. Vervolgens breekt er een stadium aan van
verhaal-acceptatie, waarna de deur wordt opengezet voor verhaal-stapeling:
verhaal-acceptatie
stap voor stap worden verhalen in het wereldbeeld ingepast als stukjes
in een puzzel. Daarmee groeit de verhaalschat, maar er is ook sprake van
repertoire-dynamiek: het repertoire is geen statisch geheel, maar blijft – zowel binnen de groep als bij de verschillende individuen – evolueren. Op
dit punt begint de aandacht zich te verleggen van het verhaalrepertoire
naar het geloofssysteem. Zo worden de graancirkelverhalen ingebed in
een breder conglomeraat aan persoonlijke, grenswetenschappelijke overtuigingen, wat uiteindelijk kan resulteren in het bouwen aan een kosmologie. Het grenswetenschappelijk denken wordt daarbij sterk gekenmerkt
door wetenschapsambivalentie: reguliere wetenschappelijke bevindingen
die aansluiten bij de grenswetenschappelijke werkelijkheidsperceptie
worden nadrukkelijk als bewezen omarmd, terwijl wetenschappelijke
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resultaten die daar niet mee stroken als flagrante misconcepties en starre
waanwijsheden worden afgedaan. Voorts heeft de grenswetenschap zelf
ook wetenschappelijke pretenties, maar de vaak associatieve en speculatieve methodologie kan in de ogen van de reguliere wetenschap geen
genade vinden. Binnen de grenswetenschap leeft daarnaast een sterke
neiging tot complotdenken, vaak ingezet als defensiemiddel om debunking,
debunking
wetenschappelijke repliek en allerhande ‘verdachte’ omstandigheden te
kunnen afdoen als evenzovele vormen van desinformatie.
Het concept ostension is dienstig om te tonen hoezeer het verhaalrepertoire in het hoofd van mensen bepalend is voor hun gedrag en manier van
kijken naar de wereld: zowel de hoaxers als de croppies en de cereologen
laten zich in hun doen en laten (graancirkels maken, graancirkels onderzoeken) inspireren door de bestaande verhalen. Als graancirkelverhalen
aanleiding zijn tot actie in de werkelijkheid met de bedoeling een grap uit
te halen, dan heet dit pseudo-ostension. Zodra iemand zich de bestaande
graancirkelverhalen toe-eigent als persoonlijke belevenissen, wordt dat
proto-ostension genoemd. Er is sprake van quasi-ostension als normale
verschijnselen op basis van de bestaande verhalen foutief worden ge ïnterpreteerd. Gebeurtenissen brengen niet alleen verhalen voort, verhalen
brengen ook gebeurtenissen voort.
Het werd mij allengs duidelijker hoezeer ook in graancirkelkringen een
ideologische bril de perceptie van de werkelijkheid kon kleuren, en zodoende bedacht ik de term

WYBIWYS :

What You Believe Is What You See.

Zeer zeker: zien is geloven. Maar mede op basis van het begrip ‘ostension’ kan men evengoed stellen: geloven is zien. Naast de graancirkels
beginnen bijvoorbeeld ook lichtcirkels uit te groeien tot een mysterieus
fenomeen. Gaandeweg mijn onderzoek ben ik graancirkelverhalen steeds
nadrukkelijker gaan beschouwen als expressievormen van spiritualiteit
en religie. De verhalen van bekering van scepticus tot cereoloog vertonen
meer dan oppervlakkige gelijkenis met de traditionele bekeringsverhalen
van ketter tot christen. Maar er zijn meer religieuze parallellen te trekken, zoals die tussen het bezoeken van graancirkels en de pelgrimages,
en tussen meditaties en gebeden. Ook een heilsverwachting is wat veel

proef 4

362

18-09-2006, 11:03

363

religies gemeenschappelijk hebben. Alhoewel sommige cereologen liever
niet met esoterica geassocieerd willen worden, liggen de boeken over
graancirkels in de boekhandel wel degelijk bij de afdeling esoterie, en
maken de graancirkelverhalen onmiskenbaar deel uit van het hedendaagse new-agerepertoire. De croppie is tot op zekere hoogte een homo
religiosus.
Anderzijds moeten we het spirituele of religieuze aspect in graancirkelkringen ook niet overschatten; er zijn voldoende andere kringen te
bedenken waar religie een veel nadrukkelijker stempel zet op het denken
en handelen van mensen, en waar doemdenken en fanatisme mensen
het leven zuur of zelfs onmogelijk maken. Cereologie is ook gewoon
een ontspannen hobby. Het jagen naar en onderzoeken van graancirkels
zorgt voor het nodige avontuur; het is voor veel croppies een aangenaam
tijdverdrijf in de zomermaanden en – zeker in Zuid-Engeland – een actief
en cultureel alternatief voor het in hun ogen zinloos zonnebaden aan
de Spaanse costa’s. En zo kan het gebeuren dat de ene homo ludens de
andere bezig gaat houden: de hoaxer met het maken van graancirkels en
de croppies en de cereologen met het vinden en onderzoeken ervan. Allicht zijn de cereologen niet blij met de activiteiten van de hoaxers, want
laatstgenoemden zouden volgens de cereologen het zicht op het ware
fenomeen vertroebelen.
De mechanismen van verhaal-acceptatie, verhaal-stapeling en dergelijke,
zoals hierboven beschreven, zullen in allerhande kringen zo werken.
Wie in een christelijk milieu opgroeit, maakt min of meer hetzelfde mee:
de bijbelverhalen stapelen zich op en worden integraal onderdeel van
iemands wereldbeeld, en afhankelijk van de orthodoxie kan er zelfs een
geloofsconflict ontstaan met de wetenschappelijke evolutietheorie. De
ontvankelijke geest die zich gaat verdiepen in spiritisme, gebedsgenezing
of wicca (moderne hekserij) doorloopt hetzelfde traject. Ik durf zelfs te
beweren dat ook buiten het domein van de spiritualiteit dergelijke processen zich voltrekken. Ook in het dagelijkse leven, in de politiek en zelfs
in de wetenschap vullen onze hoofden zich met verhalen die ons in de
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richting van een bepaald wereldbeeld sturen – een wereldbeeld dat onze
perceptie van de werkelijkheid onwillekeurig gaat be ïnvloeden.
Voor wie wil, is er altijd een weg terug, maar lang niet iedereen heeft
daar behoefte aan. Veel mensen zijn tevreden met of koesteren zelfs de
memen in hun hoofd, en zijn huiverig om persoonlijke overtuigingen en
zekerheden los te laten: dat geldt evengoed voor de sceptici als voor de
cereologen. In de loop van mijn onderzoek was ik op zeker moment bereid om de theorie van Eltjo Haselhoff als plausibel te aanvaarden: een
deel van de graancirkels wordt niet door mensen gemaakt, maar daar
komen mysterieuze lichtbollen aan te pas. En ik merkte dat daarmee de
deur werd opengezet om nog meer verhalen te accepteren. Toen ik de
huidige echtheidscriteria voor graancirkels en de anomalieën nog eens
op een rijtje zette, kwam ik tot de slotsom dat de wetenschappelijke basis
toch tamelijk wankel was. Na het schrijven van dit boek ben ik persoonlijk
weer nagenoeg op mijn oude uitgangspunt aanbeland: wat ligt er nu meer
voor de hand dan dat graancirkels door mensen gemaakt worden? Maar
het zaad van de twijfel is voorgoed gezaaid, en ik wissel mijn huidige
visie meteen weer in zodra er onomstotelijk bewijs op tafel komt. Liefst
wel bewijs waar ik zelf met mijn neus bovenop sta, volgens het aloude
principe: eerst zien, dan geloven. Bovendien wil ik benadrukken dat mijn
huidige keuze voor mensenwerk een puur persoonlijke is, en geen wetenschappelijke. Wetenschappelijk gezien is de waarheidsvraag ten aanzien
van graancirkels even onbeantwoordbaar als de waarheidsvraag naar het
bestaan van God. Wie erin gelooft, aanvaardt de ‘waarheid’. Van de tienduizenden graancirkels die er op aarde al verschenen zijn, is onmogelijk
te bewijzen dat ze allemaal door mensenhanden vervaardigd zouden zijn.
Zelfs als vanaf heden elke hoaxer in zijn kraag gegrepen wordt, dan nog
bewijst dat niets ten aanzien van de vele graancirkels uit het verleden.
Door sceptici wordt er gewezen op het principe dat bekend staat als Ockhams scheermes 4 : als er twee theorieën zijn om een verschijnsel adequaat
te verklaren, dan gaat de voorkeur uit naar de meest eenvoudige theorie.
Volgens dit principe menen de sceptici het gelijk aan hun kant te hebben:
mensenwerk is immers veruit de meest simpele verklaring. Ockhams
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scheer mes is echter een praktische richtlijn en geen wetenschappelijke
wet die bepaalt dat de meest simpele verklaring ook noodzakelijk de
juiste is. Eltjo Haselhoff sluit zich liever aan bij het door Albert Einstein
geformuleerde principe: ‘All theories should be made as simple as possible – but not simpler’ (Haselhoff 2001b, p. 41). Volgens Haselhoff is de
hypothese van mensenwerk te simpel, en allerlei anomalieën worden er
niet adequaat mee verklaard.
Zoals gezegd kan de waarheidsvraag wetenschappelijk gezien niet met
stelligheid beantwoord worden, maar bovendien is de waarheidsvraag
voor een etnoloog ook tamelijk irrelevant. De etnoloog bestudeert groepsculturen en vertelculturen en hoort daar als wetenschapper verder geen
oordeel over uit te spreken. Zijn centrale vraag is immers: welke verhalen
hebben mensen op hun repertoire en welke verhalen circuleren er binnen
een bepaalde groepscultuur, en waarom? In dit boek heb ik getracht de
rijkdom aan verhalen, getuigenissen en betogen die in graancirkelkringen de ronde doen op een onbevooroordeelde manier te presenteren.
Tevens heb ik willen tonen dat de graancirkelverhalen veelvuldig zijn
ingebed in een groter complex aan specifiek grenswetenschappelijk
verhaalrepertoire. Ik heb laten zien hoezeer verhaalrepertoire en levensovertuiging met elkaar in interactie zijn: hoe gebeurtenissen weer nieuwe
verhalen voortbrengen, maar hoe verhalen ook weer bepalend kunnen
zijn voor gedrag en werkelijkheidsperceptie. Tot slot heb ik willen laten
zien hoe verschillende groepen met verhalen op elkaar reageren, zoals
de sceptici, de hoaxers, de boeren, de journalisten, de toeristen, de croppies en de cereologen. Of de geheime diensten in dit geheel ook een rol
spelen, weet ik niet zeker (daar zijn het immers geheime diensten voor),
maar persoonlijk ben ik geneigd te denken van niet. Geheime diensten
hebben, zo denk ik, momenteel wel wat anders aan hun hoofd dan de
cereologie te bespioneren en frustreren.
De mens is een homo religiosus en een homo ludens, maar vanuit mijn perspectief nog meer een homo narrans, een vertellende mens. Weliswaar is
een nieuw medium als internet een groot verbreider van schriftelijke
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graancirkelverhalen, maar het heeft de mondelinge communicatie nog
geenszins vervangen en er wordt in graancirkelkringen op de ouderwetse manier nog altijd heel wat afverteld. In graancirkelkringen en
binnen de grenswetenschap worden niet alleen volksverhalen verteld
(in de neutrale zin van het woord), er is ook belangstelling voor oude
volksoverleveringen. Zo wordt er in traditionele sprookjes en sagen gespeurd naar sporen van historische graancirkels. Maar met name ook de
oude mythologische verhalen (Sumeriërs, Germanen, Kelten e.d.) en de
traditionele religieuze vertellingen (de bijbel) staan weer in de belangstelling. Deze verhalen worden momenteel herschapen, geherinterpreteerd
en opnieuw uitgevonden, ze worden vermengd met theosofische en
antroposofische noties, met moderne wetenschap, hightechkennis en
sciencefiction. Het betreft bijvoorbeeld verhalen waarin goden veranderen in ruimtereizigers, mensenscheppers en cirkelmakers. Het vertellen
van verhalen speelt een cruciale rol in de vorming en verbreiding van
nieuwe levensvisies en geloofssystemen. Een geloofsovertuiging kan
nieuwe verhalen voortbrengen, maar omgekeerd kan het vertellen van
moderne exempelen ook nieuwe geloofsovertuigingen voortbrengen. Het
verhaal is immers een krachtig overtuigingsinstrument.
Men zou zich vervolgens kunnen afvragen hoe de toekomst er voor de
cereologie en de grenswetenschap uit zal zien. Ongetwijfeld zullen sommige mensen denken dat het een hype van voorbijgaande aard is, en dat
we er over twintig jaar niets meer van horen – waarbij we er overigens
even van uitgaan dat de mensheid 2012 zal overleven...! Ik ben niet paranormaal begaafd, en ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik houd het
hype-scenario toch voor tamelijk onwaarschijnlijk.
Zijn we in dit stadium dan juist getuige van de geboorte van een nieuwe,
moderne westerse religie van de eenentwintigste eeuw? Dat is weer het
andere uiterste, maar toch acht ik het denkbaar dat een amalgaam van
new age, grenswetenschap en cereologie kan uitgroeien tot een nieuwe
religieuze beweging. New age, de overkoepelende component, is allang
geen maatschappelijke tegenbeweging meer, maar tamelijk ongemerkt
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mainstream geworden (Aupers 2004). Het christendom is in de moderne
westerse samenleving in hoog tempo aan het vergrijzen, en voor jongeren
lonkt de spirituele supermarkt met aantrekkelijke producten als reïncarnatie, aurareading, acupunctuur, astrologie, healing, wicca, neopaganisme,
pendelen, tarot, natuurwezens, spiritisme, handlijnkunde, enneagrammen, feng shui, I Ching, kabbala, ufo’s en graancirkels. Alles mag en niets
moet. En spiritualiteit is je eigen verantwoordelijkheid. Pausen, priesters,
dominees, kerkgang, geboden, psalmen, doem, duivels, hel en een straffende God worden in de new-agecultuur rap uit het assortiment gehaald.
De godsdienstsocioloog Hyme Stoffels meent terecht het volgende.
Postmoderniteit [...] breekt met het vooruitgangsgeloof, ziet doelgerichte rationaliteit niet als alleen zaligmakend, ‘citeert’ onbekommerd
uit verschillende stijlen en domeinen, relativeert de suprematie van
wetenschappelijke kennis en houdt de mogelijkheid van ‘hertovering
van de wereld’ nadrukkelijk open. De fascinatie voor het mysterieuze
en de aantrekkingskracht van het wondergeloof onder met name de
jongste generaties zou daar op kunnen wijzen. Zij zijn postkritisch,
neospiritueel, ervaringsgericht, de intellectuele schaamte voorbij.
(Stoffels 2002, p. 13)
Met het oog op al deze bovengenoemde tendensen verwacht ik dat de
belangstelling voor graancirkels eerder zal toenemen dan afnemen. De
cereologie zal niet statisch blijven zoals ze nu is, maar dezelfde dynamiek
blijven vertonen als de afgelopen dertig jaar. Als de voortekenen mij niet
bedriegen, gaat de cereologie zich de komende tijd nog meer bewegen
richting de theorievorming rond de kwantumfysica, overgoten met een
new-agesausje. Ik leid dit af uit de toenemende belangstelling voor het
concept van The Matrix (het idee dat onze wereld virtueel is), voor het
morfogenetische veld van Rupert Sheldrake of kortweg Het Veld van
Lynne McTaggart (2005), en voor de documentaire film over kwantumfysica in het dagelijkse leven What The Bleep Do We Know!? (Vincente,
Chasse & Arntz 2004). 5
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Zowel in het boek Het Veld als in de film What the Bleep wordt het leven
voorgesteld als een kwantumproces.

[zie afb. 102 en 103, p. 271, 272]

De theo-

rie van de kwantumfysica, die feitelijk alleen van toepassing is op de
subatomaire wereld, wordt hierin tevens van toepassing gemaakt op de
macroscopische wereld. De kwantumwereld kent geen tijd en ruimte
(dat zijn humane concepties), alleen een oneindig continuüm. De kwantumrealiteit bestaat uit non-lokale deeltjes die zich sneller dan het licht
kunnen ver plaatsen, en die zich gedragen als waarschijnlijkheidsgolven
in een universele ‘achtergrondzee van nulpunt- energie’ (vacuüm bestaat
niet). In de kwantumwereld staat alles met alles in verbinding, wat een
favoriet concept is uit het new-agegedachtegoed. Alle (inter)actie is een
uitwisseling van energie en golfresonantie. Paranormale verschijnselen
en wonderen zouden dan ook vanuit de kwantumfysica verklaard kunnen worden. Via Het Veld (te begrijpen als een alomtegenwoordig nulpunt-energieveld) kan communicatie plaatsvinden, en er kan informatie
en energie uit Het Veld geput worden. In de kwantumwereld be ïnvloedt
voorts de beschouwer het beschouwde: een golf wordt pas een waargenomen deeltje als de experimentator kijkt. Een waarneming is – als het
ware – een virtuele creatie die mensen maken in tijd en ruimte. Vanuit
die optiek zou men ook kunnen beweren dat de mens zijn eigen realiteit
creëert. En als dat zo is, dan zou het bewustzijn eveneens in staat kunnen zijn om invloed uit te oefenen op de werkelijkheid. Toen Maki Masao
samen met een groep Japanners al mediterend vroeg om een graancirkel
met een Japans symbool erin, lag er de volgende dag één in het veld (zie
hoofdstuk 21).
Vanuit deze manier van denken acht ik de kans niet gering dat in
graancirkel kringen de boven natuurlijke verklaring voor graancirkels
het uiteindelijk gaat winnen van de buitenaardse. Sceptici zullen echter
onverminderd volhouden dat het staat te bezien of er ooit een concreet
antwoord komt op de vraag hoe graancirkels via gedachtekracht in het
kwantumveld platgelegd zouden moeten worden.
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Toen journalist Jim Schnabel in 1994 zijn boek Round in Circles publiceerde
over de graancirkelkringen in Engeland, dacht hij het failliet van de cereologie al te hebben meegemaakt. Hij smult van de vroege controverses
tussen het meteorologische kamp van Terence Meaden en het ufokamp
van Pat Delgado en Colin Andrews (op zeker moment zelfs spottend
Fandango en Condrews genoemd6). Ondanks de voortdurend ironische
ondertoon schetst hij in al zijn hoofdstukken waarschijnlijk een tamelijk
getrouw beeld van de manier waarop het eraan toe moet zijn gegaan
in die beginperiode. Het boek stopt echter al in 1991 met in het laatste
hoofdstuk een beschrijving van de onthullingen van de hoaxers Doug en
Dave (zie hoofdstuk 4). Daarmee is het slot van het boek behoorlijk suggestief geworden: en toen kwamen Doug en Dave met hun lange snuit,
en bliezen het hele verhaaltje uit. Niet dus... zo is inmiddels gebleken.
Schnabel lijkt de vitaliteit van de cereologie wat dit betreft behoorlijk
te hebben onderschat. De croppies en cereologen hebben zich spoedig
hervonden, en het onderzoek naar graancirkels bloeit inmiddels weer
als nooit tevoren. Sterker nog: de meest interessante ontwikkelingen in
de graancirkelwereld hebben zich na 1991 voorgedaan: in de periode van
de Julia Set (1996) tot heden.
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24. Noten
Hoofdstuk 2
1 Een onregelmatige meetkundige figuur, waarin vormen zich vaak tot in detail herhalen. In dit geval betrof het dus een Julia fractal.
2 Maïs is ook een graansoort, maar er worden maar weinig formaties in gevonden, omdat maïs met zijn dikke stengels erg weerbarstig is en zich moeilijk laat platleggen. Het
is daarom een beetje vreemd dat in de fi lm Signs (Night Shyamalan 2002) én in de low
budget rip off Warnings (McIntire 2003) nu juist maïscirkels worden gevonden.
3 Zie Haselhoff 2000, p. 5; 2001b, p. 9-12. Overigens zouden sommige vormen ook een
natuurlijke oorzaak kunnen hebben (bijv. de ijscirkel), maar de croppies en cereologen
rekenen in elk geval ook deze cirkels tot het graancirkelfenomeen.
4 De Britse cereoloog Paul Vigay speculeert over het gebruik van GPS bij het maken
van graancirkels, met name bij zo’n grote en ingewikkelde als de Britse Alien Face bij
Crabwood uit 2002. Zie: http://www.cropcircleresearch.com/articles/alienface.html. Er
is in deze graancirkel een vertrapt apparaatje gevonden, dat mogelijk als baken bij het
maken is gebruikt, al sluit Vigay ook niet uit dat dit apparaat juist opzettelijk is achtergelaten door ‘debunkers/hoaxers’. Zie: http://www.cropcircleresearch.com/articles/
alienface2.html en http://www.cropcircleresearch.com/articles/imgs/uk02dl/22.jpg.
5 Zie de website van de Circlemakers / Team Satan: http://www.circlemakers.org.
6 In de documentaire Is it real? Crop circles van Dilworth & Kemp 2005 wordt de Shyness
Factor ook aangevoerd als aanwijzing voor mensenwerk: waarom verschijnen graancirkels steeds ’s nachts en stiekem? Buitenaardsen zouden meer indruk maken als ze de
graancirkels openlijk overdag zouden laten verschijnen. Scepticus James Randi voegt
daar aan toe: waarom verschijnt er geen grascirkel op het gazon van het Witte Huis?
7 Zie Haselhoff 1998, 2000, 2001a, 2001b en voor Van Egmond 2002 zie het volgende document op internet: http://www.milieubewustzijn.nl/nederlands/archief/downloads/
Graancirkel%20thermografie.pdf.
8 Correspondentie per e-mail met Bert Janssen, 27 maart 2005.
9 Eltjo Haselhoff over Plato, veldwerk DCCCS 27 februari 2005, Epe (verslag archief
Meertens Instituut) en Janet Ossebaard (2004), p. 9 over Schopenhauer.
10 Veldwerk DCCCS 30 juni 2002, Epe (verslag archief Meertens Instituut).
11 Uitzending NCRV radio, Plein Publiek 2003a, ‘Vreemde verhalen’.
12 Ik baseer me hierbij op Haselhoff 1998, p. 49; Haselhoff 2001b, p. 6-8; Ossebaard 2000,
p. 43; Pringle 1999, p. 12; Andrews & Spignesi 2003, p. 87-90; de gefi lmde getuigenis van
Busty Taylor in de fi lmdocumentaire Crop Circles: Quest for Truth van William Gazecki
(2002); de versie van het verhaal in Is it real? Crop circles van Dilworth & Kemp 2005,
alsmede op opnames van mondelinge vertellingen die ik tijdens veldwerk heb gemaakt
(archief Meertens Instituut): Eltjo Haselhoff in Amstelveen, 19 september 2001; Bert
Janssen op de Elf Fantasy Fair in Haarzuilens, 26 april 2003. Het verhaal kan tevens
veelvuldig op internet gevonden worden, zoals blijkt uit een Google-search op de trefwoorden ‘Julia Set Stonehenge’.
13 De belangrijkste daarbij is: http://www.invisiblecircle.org/edu/facts-de.html.
14 Zie bijvoorbeeld http://easyweb.easynet.co.uk/~pppf6/Research/CropCircle/1996/
suteone.html, Gazecki 2002 en de Stonehenge-documentaire van Cowley 2000.
15 Zie http://www.circlemakers.org/la.html. Vgl. Haselhoff 1998, p. 161-166. Haselhoff
rekent voor dat de complexe Julia Set niet in één nacht te maken valt door drie hoaxers,
en wel aan de hand van de tijd die het kostte om de (ogenschijnlijk) minder complexe
hoax te Nieuwerkerk uit 1997 te maken. De Engelse hoaxers waren echter ervaren, de
Nederlanders niet (Nanninga 1999). Als ik het conform de opgave van Dickinson nareken, dan moet elke cirkel van de Julia Set in ongeveer drie minuten platgelegd zijn,
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ervan uitgaande dat wellicht alleen de drie voorbereidende paden en de grootste cirkels
in samenwerking gemaakt zijn, terwijl de kleinere cirkels door de drie personen individueel kunnen zijn platgelegd. Het is de vraag of we hier te maken hebben met een topprestatie of een onmogelijkheid. Uit de documentaire Is it real? Crop circles van Dilworth
& Kemp 2005 blijkt dat drie ervaren Britse hoaxers van Team Satan in staat zijn om in
enkele uren een complexe graancirkel te maken.
16 Veldwerk DCCCS 27 februari 2005, Epe.
17 E-mail Bert Janssen, 1 maart 2005.
18 Als het debat blijft voortduren, zou het cruciale Julia Set-verhaal wel eens de proportie kunnen gaan aannemen die vergelijkbaar is met de Roswell-casus uit de ufologie;
zie Stacy 1995; Hulspas 1997, p. 130-133; Hulspas 1998; Korff 1997; Van Weerdenburg &
Schipper 1995; Weverbergh 1998, p. 223-225. Documentaires over Roswell, de alien autopsie fi lm en aanverwante zaken: Veronica 1995; Westerman 1995; Burgess 1996; Evans
& Belderson 1996; Cronin & Burgess 1998; MacDonald 2000; Erickson 2003; Unterburg
2004.

Hoofdstuk 3
1 Schnabel 1994, p. 127-134; Haselhoff 1998, p. 21; Brummelman 1998, p. 10-11; Pringle
1999, p. xii; Ossebaard 2000, p. 11; Klijnstra 2000, p. 14-15; Haselhoff 2001b, p. 3-4; Boerman 2001a, p. 17; Schwegler 2004, p. 72-73; Dilworth & Kemp 2005; tevens lezing Haselhoff, 19 september 2001, Amstelveen; voorbeeld op internet: http://www.leylijnen.com/
graancirkelinformatie_graancirkelenergieen.htm.
2 Vertelling.
3 Zie voor de complete tekst Schnabel 1994, p. 128-130.
4 Vgl. in dit verband Nederlandse duivelssagen in de catalogus van Sinninghe 1943 als
SINSAG 0891, Die Blutfl ecken am Fenster (Luke): Teufel fuhrt den Sünder hindurch zur Hölle,
SINSAG 0892, Das Loch in der Wand; kann nicht geschlossen werden: Teufel fl og durchs Loch,
SINSAG 0902, Teufel tanzt mit Mädchen (Mann), das tanzen will, wenn es auch mit dem Teufel
wäre. Erkannt am Pferdefuss. (Bocksfuss).
5 E-mail, 24 maart 2005.
6 Hierover Boerman 2001a, p. 172-173, alsmede op zijn DCCA-website: http://
www.dcca.nl/1590/oud-nl.htm. Boerman baseert zich op zijn beurt op onderzoek van de
Britse cereoloog Terry Wilson.
7 Zie www.dcca.nl/art/plott-nl.htm. Zie De Blécourt 1995a, p. 12 en 1995b, p. 196 voor
soortgelijke conclusies.
8 Zie Müller in Hoos 2004, p. 125-126 en http://www.invisiblecircle.org/edu/factsde.html. Tevens correspondentie per e-mail in februari 2005.
9 Gewas, zaaigoed, koren.
10 Platte slee.
11 Gewas, graan.
12 E-mail, 17 februari 2005.
13 Ga toch weg! Wat hebben jullie in mijn haver te zoeken?
14 E-mail, 17 februari 2005.
15 Wisser 1948, p. 150-160. Zie ook Aarne & Thompson 1964, ATU 400, The Man on a
Quest for his Lost Wife ook Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p. 225-229 en De Blécourt
1995a, p. 12 en 1995b, p. 195-196. DCCCS-lid Annemieke Witteveen heeft de Duitse
sprookjesversie ook vrij in het Nederlands vertaald ten behoeve van een kinderboek
over graancirkels. Vertaling per e-mail ontvangen op 8 maart 2005.
16 Het graan.
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17 Zie http://www.invisiblecircle.org/edu/facts-de.html, http://www.stonehengeavebury.net/scienceofcropcircles.htm en http://www.vitalsignspublishing.co.uk/vsextracts.html.
18 Zie bijv. Pringle 1999, p. xii-xiii en Haselhoff 2001b, p. 4; ook vermeld in e-mail, Andreas Müller, 17-2-2005.
19 Wijven.
20 Opgenomen in de Volkskundige Trefwoordenbank onder ‘Heksenkring’’, archief
Meertens Instituut.
21 Opgenomen in de Volkskundige Trefwoordenbank onder ‘Heksendansplaats’, archief
Meertens Instituut. Vertaling: Als je nou van Cadier naar Margraten gaat, zie je bij Blankenberg een wei liggen met grote perenbomen. Onder de grootste lag een kring rondom
de boom, waar alles platgetreden was. Daar dansten ’s nachts de heksen. En er zijn lui,
die dat gezien hebben.
22 Zie Meertens & De Meyer 1959-1969 en de commentaren die bij deze volkskundeatlassen verschenen, alsmede Voskuil 1964; Brok 1973; Dekker 1989; De Blécourt 1995a, p. 11
en 1995b, p. 195; Dekker 2002.
23 Zie alleen al in de catalogus van Sinninghe 1943 de volgende verhaaltypen: SINLEG
0023, Lichterscheinungen, SINSAG 0171, Alf lässt einen irregehen, SINSAG 0182, Wiedergänger als Irrlicht
Irrlicht, SINSAG 0193, Der Feuermann-Brandstifter
Feuermann-Brandstifter, SINSAG 0213, Feuermann
(Irrlicht) wird um Feuer gebeten, en SINSAG 0492, Vorzeichen des Zuges. In de Nederlandse
Volksverhalenbank zijn veel voorbeelden te vinden, en ik heb tien voorbeelden op een
website van een DCCCS-lid gezet: http://home.wxs.nl/~kunst162/anderelichten.htm.
24 Hondenkar.
25 Verdween.
26 Maar wat dat te betekenen heeft, dat weet ik niet.
27 Zie ook de documentaires UFO - Great Balls of Fire (Belderson & Evans 1996) en Great
Balls of Fire (Rees 2000). Bij bolbliksems en lichtbollen die voortkomen uit tektonische
druk (in aardbevingsgebieden) gaat het om lichtgevende plasmabollen met een elektromagnetische lading, maar hun gedrag kan niet steeds als intelligent worden omschreven, al interpreteren sommige mensen het wel zo.
28 Mededeling 27 februari 2005, vergadering DCCCS, Epe.

Hoofdstuk 4
1 Zie http://www.cropcircleresearch.com/database.
2 Zie http://www.dcca.nl/nga.htm#archief.
3 Zie http://www.invisiblecircle.org/uk.
4 Zie http://wiltshirewhitehorses.org.uk.
5 Schnabel 1994, p. 199-200 met name over de complexe Barbury Castle-formatie uit
1991, Haselhoff 1998, p. 14-15, 28-29, 181-182; Haselhoff 2001b, p. 5-6; Kutzer & Kleinferchner 1999, p. 100.
6 Kutzer & Kleinferchner 1999, p. 100-101; Delgado 1992; Andrews & Spignesi 2003. Voor
de beginjaren van de Britse cereologie zie Schnabel 1994.
7 Schnabel 1994, p. 260-277; Schindler in Hoos 2004, p. 132; Haselhoff 1998, p. 151-152;
De Blécourt 1995a, p. 189 en 1995b, p. 8; Eder 1996; Nanninga 1996; Hulspas 1997, p. 47;
Brummelman 1998; Dégh 2001, p. 320-321; Dilworth & Kemp 2005.
8 Zie http://www.circlemakers.org.
9 E-mail 24 en 25 november 2004.
10 De boer had aan het begin van het veld een kistje en een bord neergezet met het
opschrift: ‘You may use this private track to visit the crop circle. Please put £1 in
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the toll box further on’; zie: http://www.cropcircleconnector.com/2001/MilkHill2/
milkhill2001a.html
11 Lezing Haselhoff, 19 september 2001, Amstelveen; interview Boerman, 12 februari
2003, Oeken.
12 Zie http://www.cropcircleconnector.com/2001/chilbolton1/chilbolton2001a.html en
http://www.cropcircleconnector.com/2001/chilbolton2/chilbolton2001b.html
13 Zie http://www.seti.org, http://setiathome.ssl.berkeley.edu, de fi lm Contact van Zemeckis 1979 en documentaires van Kelly 1994, Burke-Ward 1999, Rubin 2000, Thorgerson
& Blythe 2002 en Holroyd & Marsh 2002.
14 De vertaling en interpretatie baseer ik op de discussie die gevoerd werd op de internationale UFOnet discussielijst, op de verhandeling van de Britse cereoloog Paul
Vigay (http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html) en op een interview
dat ik had met Robert Boerman, 12 februari 2003, Oeken. Voor de in het buitenaardse
antwoord genoemde graancirkel zie http://www.lucypringle.co.uk/photos/2000/
uk2000ee.jpg. Het laatste symbool in het antwoord is ook wel geïnterpreteerd als een satelliet met zonnepanelen. De officiële sceptische reactie van SETI (http://www.seti.org/
general/ao_message_crop.html) is inmiddels weer van hun website verdwenen. Zie tot
slot nog de mening van Janet Ossebaard: http://www.circularsite.com/intro6.htm.
15 Hierover ook de graancirkel-documentaire van Dilworth & Kemp 2005.
16 Zie http://www.cropcircleresearch.com/cgi-bin/CCdb2?d=uk2002dl en http://www.
cropcircleresearch.com/articles/alienface.html.
17 Het woord BELIEVE is onzeker; het is een reconstructie van een onleesbaar woord
(EELRIJUE?).
18 Zie http://www.dcccs.org/the_alien_at_crabwood_farm_house.htm en http://www.c
ropcircleresearch.com/articles/alienface3.html.
19 Vergadering DCCCS, 11-4-2004, veldwerk Epe. Zie ook http://www.dcccs.org/tete_a_
tete.htm.
20 Vgl. ook hoofdstuk 19 over WYBIWYS (What You Believe Is What You See).
21 Zie http://www.cropcircleresearch.com/cgi-bin/CCdb2?d=uk2004ct en http://home.
cropcircleresearch.com/cc-photos/uk2004ct.jpg.
22 Zie http://members.chello.nl/m.jong9/uk/uk2/uk2002b.html.
23 Zie http://www.cropcircleresearch.com/database/index.html, en alleen voor het lopende jaar zonder abonnement te raadplegen: www.cropcircleconnector.com.
24 Hierover ook Bert Janssen tijdens zijn lezing op de Elf Fantasy Fair, 26 april 2003,
Haarzuilens.
25 Deze laatste suggestie werd mij aan de hand gedaan door de Frans-Nederlandse
antropoloog Thomas Schippers – door zijn lange verblijf in Frankrijk wist hij in eerste
instantie niet eens wat een graancirkel was. Later vertelde hij dat hij ontdekte hoe een
cirkel in het gras was ontstaan: een prozaïsch verhaal. Als Franse legerhelikopters aan
het patrouilleren zijn en het is tijd voor de middaghap, dan landen ze gewoon in het
landschap, en zetten de rotorbladen stil, maar ze zijn te belazerd om de motor af te zetten. Dan zitten ze in die helikopter dus een halfuur stokbrood te eten, terwijl de motor
loopt. De uitlaat blaast voortdurend hete uitlaatgassen in het gras, en als ze wegvliegen,
blijft er een verschroeide cirkel in het gras achter.

Hoofdstuk 5
1 Zie voor de uitgewerkte resultaten en commentaar http://members.chello.nl/m.jong9/
map2/graancirkel.html alsmede http://www.meertens.nl/medewerkers/theo.meder/
Graan2002en3.html.
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2 Eén respondent vulde in dat de graancirkels wel eens voor navigatie gebruikt zouden
kunnen worden. Dit argument speelt in de cereologie geen enkele rol, maar het is wel
een motief in de fi lm: de graancirkels liggen in het veld, zodat de aliens in hun vliegende schotels weten waar ze (moeten) zijn. Dit verhaalmotief werd door sceptici én gelovers in graancirkels teleurstellend gevonden: technologisch geavanceerde wezens doorkruisen niet doelbewust een onmetelijk heelal richting aarde om vervolgens cirkels als
navigatiebakens in de maïs te moeten leggen, omdat ze anders de weg kwijtraken. Vgl.
Tuijl 2002, Jolms 2002 en Haselhoff op www.dcccs.org/signs_m.htm. Tevens correspondentie per e-mail met scepticus Henry de Hoon, 10 september 2002. De Duitse scepticus
Harald Hoos beweert dat Signs duidelijk effect gehad heeft op de hoeveelheid graancirkels in Duitsland, maar de Duitse cereoloog Jan Schwochow noemt die vaststelling overdreven: het effect was in Duitsland miniem (Hoos 2004, p. 119 en 138). Engeland had in
2003 minder graancirkels dan in 2002: daar was geen Signs-effect te bespeuren.
3 Veldwerk DCCCS Epe, 30 juni 2002, 22 juni 2003, 11 april 2004, 27 februari 2005.
4 Naar imam Haselhoef, die korte tijd bekendheid genoot vanwege zijn debatten met de
politicus Pim Fortuyn.
5 BLT staat voor de achternamen van de drie onderzoekers Burke, Levengood en Talbott.
6 Zie het volgende hoofdstuk.
7 Frontier Symposium, 10 november 2001, Trianon, Utrecht.
8 Zie Janssen & Ossebaard 2001 en Johanson 2002, alsmede http://
cropcircleconnector.com/Bert/bert2001a.html, http://www.cropcircles.hippy.com/
LocalPapers.html, http://www.cropcircles.hippy.com en http://www.cropcircles.hippy.
com/Silbury/SilburySequence.html.
9 Frontier Symposium, 3 november 2002, Krasnapolsky, Amsterdam.
10 Zie http://www.bertjanssen.nl. Op deze website zijn de documentaires nog te bestellen.
11 Zie haar website http://www.circularsite.com en met name http://
www.circularsite.com/intro9.htm en http://www.circularsite.com/intro6.htm.
12 Interview Boerman, 12 februari 2003, Oeken. Robert Boerman heeft min of meer model gestaan voor de veerman Robbin in de roman De Pont van Henry de Hoon (2004). In
deze roman werkt Robbin aan antizwaartekracht, heeft een fascinatie voor ufo’s, gelooft
in een wereldcomplot en in belangstelling van de AIVD voor zijn vinding.
13 Meer over dit onderzoek in volgende hoofdstukken, met name in hoofdstuk 22.
14 Zie Sitchin 2000 alsmede hoofdstuk 8 en 10.
15 Poorterman 2002-2003, 2004, 2005 en Plein Publiek 2003b (radio); lezing van Poorterman over de Twaalfde Planeet, Brummen, 9 april 2003; lezing Poorterman over het
Nederlands als Oertaal, 26 april 2003, tijdens de Elf Fantasy Fair op het landgoed van
Kasteel De Haar in Haarzuilens; lezing Poorterman op het Frontier Symposium, 9 november 2003, Amsterdam; lezing van Poorterman over Sint en Piet, Brummen, 11 november 2003.
16 Frontier Symposia, 10 november 2001, Trianon, Utrecht; 3 november 2002, Kasnapolsky, Amsterdam; 9 november 2003, Kasnapolsky, Amsterdam; 13 november 2004,
Kasnapolsky, Amsterdam.
17 Wetenschap die onderzoek doet naar onwaarschijnlijke of niet-bestaande dieren, zoals draken, Bigfoot en het Monster van Loch Ness.
18 Zie http://home.hetnet.nl/~cropcircle.
19 Gezegd in een interview met Jeroen Kumeling, radio-uitzending Dossier Q, 24 maart
2005.
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Hoofdstuk 6
1 Al zijn er ook wel eens dronken lui die zonder hulpmiddelen door het graan gaan
stampen; het resultaat ziet er dan natuurlijk niet uit.
2 De 21-jarige man die in juli 2002 een graancirkel maakte langs de A29 bij Heinenoord
en die zichzelf later aangaf bij de politie, moest een schadevergoeding van 475 euro betalen; zie Grap met ufo 2002, Maker AD 2002, Maker Spits 2002, Maker Agrarisch 2002.
3 Zie Klijnstra 2000, p. 107; ook in interview Robert Boerman, 12 februari 2003, Oeken.
Bert Janssen is meermaals verhuisd, maar er willen maar geen graancirkels in de buurt
van zijn huis verschijnen; hij moet er altijd verre reizen voor ondernemen.
4 In de Engelstalige sciencefiction van Star Trek aangeduid als probes, verkenners.
5 De microgolfstraling en warmte zijn voor een groot deel gebaseerd op verhalen van
ooggetuigen: er worden witte of gekleurde bollen gezien, er wordt soms een knetterend
geluid waargenomen en de verse graancirkel blijkt warm aan te voelen. De gevonden
ontplofte groeiknopen (zie hierna) ontstaan ook in de magnetron.
6 In de documentaire Is it real? Crop circles geven Dilworth & Kemp (2005) voorbeelden
hoe lichtbollen voor de videocamera opzettelijk gesimuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld (overdag) rennend door de graancirkel met een witte plastic zak aan een vliegertouw.
7 Zie Haselhoff 1998, p. 159-161, de documentaire Contact van Janssen en Ossebaard
(2001b) en http://www.cropcircleresearch.com/enigma/issue11/ocvid.html door Paul
Vigay. Over deze kwestie ook Bert Janssen in zijn lezing tijdens de Elf Fantasy Fair,
26 april 2003, Haarzuilens. Tevens Van Veelen 2002, p. 20. De onthulling van John
Wheyleigh en de hoax is te vinden in de documentaire Is it real? Crop circles van Dilworth & Kemp 2005, en een fragment staat op http://www.putfi le.com/media.php?n=B
allsOfLight. Janet Ossebaard meent echter – zoals de documentaire al voorspelde – dat
John Wheyleigh en John Wabe niet één en dezelfde persoon zijn, en dat John Wabe een
rol speelt in een desinformatiecampagne; e-mail 20 juni 2005.
8 Zie http://www.dcca.nl/art/hoax.htm.
9 Lezing 19 september 2001, Cultuurcentrum VU, Griffioen, Amstelveen.
10 Vergadering DCCCS, 27 februari 2005, Epe.
11 Veldwerk en interview, 22 juli 2003, Hoeven.
12 Hoos 2004, p. 107-108. Over dit verschijnsel ook de documentaire van Dilworth &
Kemp 2005.
13 Zie Nanninga 1999, http://www.dcccs.org/random_sampling.htm en http://
www.dcccs.org/the_double_bind_test.htm.
14 Zie voor de meest uitgebreide methodologische kritiek en voor commentaar
op de gemeten gegevens Grassi, Cocheo & Russo 2005 (ook te vinden op http://
www.cicap.org/crops/en/jse_19_2_159-170_2005.pdf, en een reactie van Haselhoff op
http://www.dcccs.org/reply_to_cicap.htm).
15 Deze interpretatie wordt in principe door plantenbioloog Koen Weterings van Bayer
BioScience N.V. ook voor het meest waarschijnlijk gehouden, op voorwaarde dat de diameter van de cirkel niet te groot is; e-mail, 11 april 2005. De onderzochte cirkels waren
9 meter in diameter, wat welbeschouwd weer aan de grote kant is. De grafieken van
Haselhoff geven geen volledig symmetrisch beeld, en een noord-zuideffect valt niet
volkomen uit te sluiten, maar de zonhypothese is daarmee verre van bewezen: nader
onderzoek is noodzakelijk. Vgl. ook nog Nickel 2002.
16 E-mail, 3 augustus 2004. Vgl. ook Nanninga 1999.
17 E-mail Henry de Hoon, 13 juli en 9 augustus 2005. Deze proef is zonder graancirkel
uitgevoerd.
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18 Bert Janssen tijdens de DCCCS-vergadering van 27 februari 2005, Epe.
19 In een e-mail van 27 april 2005 suggereert Eltjo Haselhoff dat paaltjes ook door croppies geslagen kunnen worden om de straal van de graancirkel te meten. Deze praktijk
ben ik nooit tegengekomen. Bij mijn weten vermijden croppies het maken van gaten en
slaan van paaltjes in graancirkels en meten ze met lange meetlinten de hele diameter
van de cirkel. Wie wil weten wat de straal is, kan de diameter gemakkelijk door twee
delen.
20 Informatie afkomstig van veldwerk (gesprekken met cereologen en boeren).
21 Veldwerk graancirkel Ketelhaven, 26 juli 2003.
22 Haselhoff 1998, p. 121-123, foto 28 en p. 188, Nanninga 1999. Haselhoff komt op p. 188
met de ietwat ongerijmde verklaring dat in de hoax de halmen zullen zijn afgesneden
toen de lichtbollen de formatie naderhand kwamen inspecteren.
23 Veldwerk Simonshaven, 26 juni 2002.
24 Zie voor de new-agewichelaars Schnabel 1994, p. 51-53 en voor pendelen Sonnenberg
1999 en Nanninga 1992.
25 Zie http://www.dcca.nl/art/wichelroede-nl.htm en http://www.dcca.nl/art/
bovis.htm. Ook Nanninga 2002.
26 N.a.v. veldwerk graancirkel Stadskanaal, 16 augustus 2001.
27 Veldwerk Dronten, 17 juli 2003.

Hoofdstuk 7
1 Zie Meder 2005 of http://members.chello.nl/m.jong9/map8/sheffield.html.
2 Hij herhaalde het verhaal in Haselhoff 2001b, p. 25-26 en in een interview met het Algemeen Dagblad, zie Brendel 1998.
3 Zie naast het hierna genoemde ook nog Boerman 2001a, p. 44-45. Tevens verteld door
Janet Ossebaard tijdens het Frontier Symposium van 10 november 2001 te Utrecht, door
Bert Janssen op het Frontier Symposium van 3 november 2002 te Amsterdam, en door
Janssen in een lezing op de Elf Fantasy Fair, 26 april 2003, Haarzuilens.
4 Lezing Haselhoff, Amstelveen, 19 september 2001.
5 Een daad van ostension of pseudo-ostension; zie hoofdstuk 15 en 16. Dat het opzettelijk
achterlaten van vreemde substanties door hoaxers daadwerkelijk gebeurt, blijkt onder
andere bij Haselhoff 1998, p. 158 en Hoos 2004, p. 113.
6 Haselhoff 2001b, p. 16-17; ook lezing Haselhoff, Amstelveen, 19 september 2001. Ook
in Contact-video, Janssen en Ossebaard 2001b. Met de nodige variaties ook verteld door
Janet Ossebaard tijdens het Frontier Symposium van 10 november 2001 te Utrecht: zij
beweerde dat het in het volgende jaar niet om graan maar om gras ging, en dat het juist
harder groeide dan de rest.
7 Vgl. ook het enigszins variante verhaal in Haselhoff 2001b, p. 9-11; ook vermeld in lezing Haselhoff, Amstelveen, 19 september 2001.
8 Zie een reactie op mijn graancirkel-enquête: http://members.chello.nl/m.jong9/map2/
graancirkel.html. Tevens veldwerk in Hoeven, 17 juli 2003, interviews met de boeren
Adriaan van der Riet en Sjors van Ekelen.
9 Over deze casus zie Haselhoff 1998, p. 102-103; Ossebaard 2000, p. 26; Klijnstra 2000,
p. 35-37 en 78; Haselhoff 2001b, p. 15; lezing Haselhoff, Amstelveen, 19 september 2001;
lezing Bert Janssen op het Frontier Symposium van 3 november 2002 te Amsterdam; interview Robert Boerman, 12 februari 2003, Oeken; lezing Bert Janssen op de Elf Fantasy
Fair, 26 april 2003; gesprek met Amiel Kamphuis, vergadering DCCCS, 11 april 2004,
Epe; lezing Bert Janssen tijdens Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam.
10 Haselhoff 1998, p. 104; Ossebaard 2000, p. 26; Klijnstra 2000, p. 37-38 en 87; Boerman
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2001, p. 24-25; lezing Bert Janssen op het Frontier Symposium van 3 november 2002 te
Amsterdam; interview Robert Boerman, 12 februari 2003, Oeken.
11 Zie voor dit laatste de website van Janet Ossebaard: http://www.circularsite.com/
anomalie6b.htm. Janet bewaart ook een deel van deze substantie thuis, maar volgens
haar groeit het aan...
12 Ossebaard 2000, p. 24; Haselhoff 2001b, p. 15-16; lezing Haselhoff, Amstelveen, 19
september 2001; lezing Janet Ossebaard tijdens het Frontier Symposium van 10 november 2001 te Utrecht; lezing Bert Janssen op het Frontier Symposium van 3 november 2002
te Amsterdam; interview Robert Boerman, 12 februari 2003, Oeken; lezing Bert Janssen
op de Elf Fantasy Fair, 26 april 2003.
13 Zie Burger 1995, p. 11-14; Ellis 2001, p. 76; Brodie 1996; Meder 2004b, p. 97-98. Zie ook
http://www.research.ibm.com/antivirus/SciPapers/Gordon/HH.html.
14 Vgl. Bellwald 1995 en Ellis 2005.
15 Eltjo Haselhoff is op de site van de DCCCS wel een cursus ‘Debunk The Debunkers’
begonnen. Zie: http://www.dcccs.org/debunk_the_debunkers.htm.

Hoofdstuk 8
1 Parafrase van het verhaal van Nancy Polet, verteld op 27 februari 2005, Epe (geen
bandopname, veldwerkverslag, archief Meertens Instituut).
2 Zie hoofdstuk 2 en 5, alsmede 24. Bronnen.
3 Zie bijvoorbeeld Sitchin 2000 en voor het RVU-programma: http://www.rvu.nl/
rvu.php?i=4&n=168.
4 Aldus Bert Janssen tijdens het Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam.
5 Chemtrails lijken op contrails, de condensstrepen van vliegtuigen, met dit verschil dat
chemtrails kwalijke chemische stoffen in de lucht sproeien; zie hoofdstuk 14.
6 Zie Blankesteijn 2004. Een vergelijkbaar geval lijkt zich te hebben voorgedaan met de
Friese uitvinder van de brandstofloze motor of fantast Johannes Wardenier; zie Wielick
& Ymker 1984. De verhaal-scenario’s doen sterk denken aan de moderne sagen over
de eeuwig brandende gloeilamp die Philips verborgen zou houden in een kluis. In de
Nederlandse Volksverhalenbank staan dit type verhalen geregistreerd als TM 6010, Het
perfecte product. Zie over dit volksverhaaltype ook Lassen 1995.
7 Zie onder andere de zeer uitgebreide en gedetailleerde documentaire What Happened
on the Moon? An Investigation into Apollo (Moonhoax 2000). Zie tevens de bedrieglijk echte mockumentary Dark Side of the Moon, op 12 februari 2003 uitgezonden door de VPRO,
waarin hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen lijken toe te geven dat Stanley Kubrick de Apollo-beelden verzorgd heeft (Karel 2002). Zie verder de sceptische documentaire Quinn 2004. Vgl. tevens de speelfi lm Capricorn One (Hyams 1978).
8 Frontier Symposium, 9 november 2003, Amsterdam.
9 Zie http://www.cropcircleboardgames.co.uk.
10 Zie http://www.circularsite.com/pop1.htm.
11 Zie http://www.janosh-art.com. Presentatie gezien op het Frontier Symposium, 13
november 2004, Amsterdam.
12 Aangetroffen op 19 maart 2002 op home.zonnet.nl/widebody/fs003.htm; inmiddels alweer van internet verdwenen. Zie voor een Engelse versie van deze grap: http:
//members.lycos.nl/point/vs003.htm.
13 Meermaals aangetroffen op de Cropcircleconnector in 2001.
14 E-mail, 31 augustus 2004.
15 De site is inmiddels al weer van internet verdwenen: http://croppys.com/shop/
products/prod16.htm. Zie tevens http://www.dcca.nl/1996/eijg.htm.
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16 E-mail, 6 februari 2002; zie tevens http://members.chello.nl/m.jong9/map2/
graancirkel.html.
17 Zie Hufford 1982; Bullard 1989; Nanninga 1993; Hulspas 1994b; Lanting 1995; Van
Beurden 1997; Blackmore 1998; Hulspas 1999; Reay 2000; Slachtoffers 2003; Horwitz
2005. REM-slaap is de periode van oppervlakkige droomslaap, die gepaard gaat met
Rapid Eye Movement: de meeste spieren zijn dan ontspannen (‘verlamd’) om te voorkomen dat men de bewegingen, die men in de droom maakt, ook in werkelijkheid gaat
uitvoeren.
18 http://www.signsmovie.co.uk/movie1.html.
19 Zie Lucas 1977-2005; McTiernan 1987; Scott 1979; Cameron 1986; Fincher 1992; Jeunet
1997; Sonnenfeld 1997 en 2002; Emmerich 1996; Christian 2000; Pal 1953; Spielberg 2005.
20 Spielberg 1977, 1982; Zemeckis 1979.
21 Tuijl 2002; Jolms 2002; Haselhoff op www.dcccs.org/signs_m.htm. Tevens correspondentie per e-mail met scepticus Henry de Hoon, 10 september 2002.
22 Meer specifiek: koolstof en waterstof. Zie Holroyd & Marsh 2002 en Thorgerson &
Blythe 2002. Het idee dat elders in het universum andere natuurwetten gelden, wordt
door fysici vooralsnog tot de sciencefiction gerekend.
23 Vgl. nog de klassieke fi lm War of the Worlds (Pal 1953) en de remake van Spielberg in
2005 naar de roman van H.G. Wells uit 1898: hier blijken de aliens niet bestand tegen de
aardse bacteriën.

Hoofdstuk 9
1 Toering 2001a; Smid 2001; getuigenis Hans Hesselink, DCCCS-bijeenkomst te Epe, 11
april 2004, en http://www.dcca.nl/2001/vledder/nl77.htm.
2 Toering 2001b. Merk op dat de datering van de waargenomen lichten (27, 28 juli) niet
strookt met de waarschijn lijke datering van het verschijnen van de graancirkel te Stadskanaal (ca. 24 juli; zie hierna verklaring boer Adams), hoogstens met die in Vledderhuizen.
3 Getuigenis Hesselink, DCCCS te Epe, 11 april 2004, en http://www.dcca.nl/2001/
stadskanaal2/nl78.htm.
4 In een e-mail op 17 juni 2005 merkt Haselhoff over dit detail op: ‘zou kunnen, maar
kan ik me niet meer herinneren’.
5 Zie http://www.dcca.nl/2001/stadskanaal2/nl78a2.htm, Toering 2001d en Toverij
2001. Internationale aandacht was er (zie bijv. http://www.unknowncountry.com/news/
?id=695) van de Amerikaanse Linda Moulton Howe, die een radioprogramma heeft over
grenswetenschappen. Zie verder Jolms 2001; Boerman 2001b, p. 6-7; de lezing van Boerman op het Frontier Symposium, 10 november 2001, Utrecht.
6 Zie http://www.dcca.nl/2001/stadskanaal2/nl78a3.htm.
7 Zie http://www.dcca.nl/2001/stadskanaal3/nl81.htm.
8 Veldwerk graancirkel Stadskanaal, 16 augustus 2001.
9 Zie http://home.hetnet.nl/~cropcircle/crop2001/broodjegraan.htm.
10 Zie ook nog http://www.dcca.nl/art/brood.htm en http://www.dcca.nl/art/
brood2.htm.
11 Interview Boerman, 12 februari 2003, Oeken (bandopname archief Meertens Instituut).
12 Een biofysische analyse is na vijf jaar nog altijd niet uitgevoerd.
13 Lezing Boerman op Frontier Symposium, 10 november 2001, Utrecht.
14 Eltjo Haselhoff heeft zelf niet opgemerkt dat er eerst acht en vervolgens negen cirkels
waren. Hij had ze aanvankelijk niet geteld, maar vindt wel dat de foto’s van Boerman
een bewijs (lijken te) vormen. Haselhoff gelooft evenmin dat Jan Willem of Robert de
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hand in de negende cirkel heeft gehad. Enerzijds is hij geneigd het verhaal van Boerman
te onderschrijven, anderzijds blijft er een zekere argwaan knagen: ‘Ik kan het niet helpen dat ik denk dat er iemand een grap heeft uitgehaald.’ E-mail Haselhoff, 17 juni 2005.

Hoofdstuk 10
1 Van sektes wordt nog wel eens gedacht dat mensen tot een bepaald geloof gedwongen
(gehersenspoeld of geprogrammeerd) worden. De kringen waarin ik verkeerd heb, zijn
zeker geen sektes. En zelfs voor de meeste sektes geldt dat de leden vrijwillig tot hun
geloof zijn gekomen, al zal er in deze kringen gaandeweg wat meer sociale dwang ontstaan. Het idee van programmering of hersenspoeling is vooral een interpretatie van de
buitenstaanders.
2 Frontier Symposium, 10 november 2001, Trianon, Utrecht.
3 Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam (met viering van het 10-jarig bestaan van Frontier Magazine) en zie ook http://www.janosh-art.com/ned/.
4 Interview, 9 april 2002, Amsterdam; e-mail, 11 december 2001. Respondent wenst anoniem te blijven.
5 Interview Boerman, 12 februari 2003, Oeken.
6 DCCCS-vergadering, 30 juni 2002 (uitspraak Boerman), 22 juni 2003 (uitspraak Poorterman), Epe. Boerman benadrukt dat er achter de schermen nog steeds veel onderzoekswerk gaande is; e-mail, 10 mei 2005.
7 Zie Boerman 2001a, p. 53-55, 66-70, http://www.beckjord.com/circles en http://
www.dcca.nl/art/milkhill-uk.htm.
8 Hierover ook Schnabel 1994, p. 210-212.
9 Interview Boerman, 12 februari 2003, Oeken.
10 Haselhoff vergadering DCCCS, 27 februari 2005, Epe. Zie tevens http://
www.dcccs.org/crop_crest.htm.
11 Analogie ontleend aan de Amerikaanse Liz die uitlegt hoe een geloofssysteem zich
opbouwt; Reay 2000.
12 Zie Hulspas 1997, p. 110. Een mooi voorbeeld gaf Filip Coppens tijdens een voordracht op het Frontier Symposium van 3 november 2002: hij toonde fi lmbeelden van
astronauten die een ruimtewandeling maakten. Op de beelden waren ook lichtbollen
waarneembaar wier gedrag als ‘nieuwsgierig’ geïnterpreteerd werd. Ook Robbert van
den Broeke legt tegenwoordig een nadrukkelijk verband tussen de lichtbollen die graancirkels maken en die zich tevens als aliens kunnen materialiseren (zie hoofdstuk 17).
13 Gesuggereerd door Haselhoff tijdens een lezing in Amstelveen, 19 september 2001.
14 Zie bijvoorbeeld Michael Glickman in Gazecki 2002. Vgl. James Randi in Dilworth &
Kemp 2005.
15 Die kennis van het zonnestelsel zou van buitenaardse herkomst zijn (het puntje
rechts van de middelste figuur mag overigens niet meegeteld worden). Assyrioloog
Wilfred van Soldt laat weinig heel van de vertalingen en interpretaties van Sitchin. Neptunus, Uranus en Pluto waren bij de Babyloniërs onbekend. Nibiru/Marduk zijn gewoon
namen voor Jupiter. Het kleitablet toont helemaal geen zonnestelsel met de zon in het
midden, maar waarschijnlijk een heldere Venus, met een willekeurig aantal sterren eromheen (Keulemans 2002).
16 Zie Poorterman 2002-2003, 2004 en 2005. Plein Publiek (2003b). Lezingen Poorterman
9 april 2003 te Brummen, 26 april 2003, Haarzuilens, Frontier Symposium, 9 november
2003, Amsterdam, 11 november 2003, Brummen. Vgl. ook Van Maasdijk 2002.
17 Overigens wijst Sitchin de voorstelling van de Anunnaki als reptielen af, en hij heeft
aan Icke gevraagd hiermee op te houden; Icke 2000, p. 43.
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18 Zie bijv. Icke 2000; vgl. ook Schnabel 1994, p. 206.
19 Zie in de Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut de sagen van
het type TM 2900, Vrijmetselaars, alsmede van Sinninghe 1943 bijv. het type SINSAG
0882, Der Wechseltaler (Teufelsgulden) wird mit viel Mühe erworben, und kehrt immer in die
Tasche zurück.
20 Profeet Mark Hazlewood voorspelde een terugkeer van Nibiru in 2003, die niet is
uitgekomen. Volgens astronomen is het bestaan van Nibiru met zijn zwervende omloopbaan een onmogelijkheid: volgens de fysische wetten zou de planeet ofwel inmiddels
ingevangen moeten zijn in ons zonnestelsel, ofwel de planeet zou voor eeuwig in het
heelal verdwenen moeten zijn (Keulemans 2002).
21 Zie ook het themanummer van Prana, 2005 over ‘De Grote Omwenteling’.

Hoofdstuk 11
1 Zie Hulspas 1997, p. 101-102, vgl. Rubin 2000; Holroyd & Marsh 2002; Thorgerson & Blythe 2002, en zie http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation, http://
www.setileague.org/general/drake.htm en http://www.activemind.com/Mysterious/
Topics/SETI/drake_equation.html. Merk op dat het hier gaat om ons sterrenstelsel met
honderd miljard sterren, en niet om alle tien miljard andere sterrenstelsels in het heelal.
Zie voor een elementaire uitleg hierover Titulaer 1977, p. 20-29. Van de verst afgelegen
sterrenstelsels (15 miljard lichtjaar) kunnen we zelfs geen radioberichten ontvangen,
omdat onze zon eerder sterft (over 3 miljard jaar) dan dat het bericht ons bereikt. Titulaer 1977, p. 26; Hulspas 1997, p. 108.
2 Zie http://groups.yahoo.com/group/DossierX.
3 De dichtstbijzijnde ster zou op lichtsnelheid in 4,3 jaar bereikt kunnen worden; Titulaer 1977, p. 13.
4 Paul Harmans (2005) betoogt dat verminkingen van vee ook in Nederland voorkomen.
5 Vergadering DCCCS, 27 februari 2005, Epe. Zie ook hoofdstuk 6.
6 Zie hoofdstuk 6: de natuurlijke neiging van de plant om respectievelijk naar het licht
toe en tegen de zwaartekracht in te groeien. Platgelegd graan groeit omhoog door de
groeiknoop te verlengen en te buigen; als dit niet lukt, kan de groeiknoop ontploffen.
7 Lezing Bert Janssen op de Elf Fantasy Fair, Haarzuilens, 26 april 2003.
8 Zie http://www.sporthumor.nl/SHframes4.html?url=/SHframes3.html%3Furl%3D/
graancirkel.html en http://www.rijnmond.nl/nieuwsfoto/archives/00000186.html.
9 Zie http://www.dcca.nl/2002/wittem/wit1-nl.htm.
10 Zie http://www.dcca.nl/2003/dronten/dronten-nl.htm.
11 Veldwerk Dronten, 17 juli 2003.
12 Zie http://www.dcca.nl/2002/stadskanaal/stad1-nl.htm.
13 E-mail 1 december 2004.

Hoofdstuk 12
1 Interview 12 februari 2003, Oeken. Vgl. de opvattingen van de raëliaanse beweging,
waar men ook gelooft dat de mens het product is van DNA-technologie door buitenaardsen. Rael ontkent dan ook het bestaan van de ziel, van zielsverhuizing en een
hiernamaals. Zie http://members.chello.nl/m.jong9/map13/rael.html en Rael 2002. Rael
smokkelt het eeuwige leven via een achterdeurtje overigens weer binnen, namelijk via
de technologie van cloning: geen zielsverhuizing dus maar lichaamsverhuizing.
2 Het volgende is goeddeels gebaseerd op Poorterman 2002-2003, 2004 en 2005; Plein
Publiek 2003b; lezing op 9 april 2003 te Brummen; lezing Elf Fantasy Fair, 26 april 2003
te Haarzuilens; lezing Frontier Symposium, 9 november 2003, Amsterdam; lezing op
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11 november 2003 te Brummen; interview voor Dossier Q door Jeroen Kumeling op 17
maart 2005.
3 Lezing op 11 november 2003 te Brummen over Sinterklaas.
4 Zo wordt de planeet eenmaal bij Sitchin genoemd; vandaar ook het begrip God en
goden. Een andere benaming die Poorterman graag gebruikt is Hemelstier: de planeet is
rood en komt op hoge snelheid aanstormen.
5 Vgl. de opvattingen van David Icke.
6 Zie Hietbrink 1995.
7 Lezing Elf Fantasy Fair, 26 april 2003 te Haarzuilens.

Hoofdstuk 13
1 Zie verslag in de nieuwsbrief van de Stichting ?Tekens, 10 december 2004, alsmede
Poorterman 2005.
2 Lezing Paul Liekens, Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam.
3 Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam.
4 Vgl. ook hoofdstuk 2.
5 Aldus Bert Janssen op het Frontier Symposium, zaterdag 13 november 2004, Amsterdam.
6 Zie Mexico 2004, Luchtmacht 2004, alsmede http://www.ufos-aliens.co.uk/mexico/
mexico.dwt, http://www.ufoplaza.nl/modules.php?name=News&fi le=article&sid=1721
en http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/UFOsBovenMexico.html.
7 Zie onder meer http://www.planet.nl/planet/show/id=74127/contentid=474123/
sc=e9861b en Horwitz 2005.
8 E-mail discussiegroep DossierX@yahoogroups.com, 18 en 19 mei 2004.
9 Nulpunt-energie is een concept dat vanuit de kwantumfysica bestudeerd wordt; zie
McTaggart 2005, p. 37 e.v. Deze energiebron is oneindig, gratis, niet vervuilend, en zou
ruimteschepen kunnen voortstuwen (p. 39).
10 Lezing op Frontier Symposium, 10 november 2001, Utrecht.
11 Mededeling na vergadering DCCCS, 22 mei 2005, Epe.
12 Aldus Haselhoff op het Frontier Symposium van 10 november 2001, Utrecht.
13 Frontier Symposium, 9 november 2003, Amsterdam. Over vrije energie gaf Paijmans
ook een interview voor Madiwodo 2003.
14 De verhalen vertonen gelijkenis met het volksverhaaltype van Het Perfecte Produkt
(TM 6010 in de Nederlandse Volksverhalenbank); vgl. Lassen 1995. Zie ook hoofdstuk 8
over Jan Sloot.
15 E-mail Poorterman, 19 april 2005.
16 Voordracht op vergadering van de DCCCS, 11 april 2004, Epe.

Hoofdstuk 14
1 http://www.niburu.nl.
2 Madiwodo 2003; de materie werd eerder al kort aangehaald door Herman Hegge tijdens het Frontier Symposium, 3 november 2002, Amsterdam.
3 Zie Custers 1999; Moonhoax 2000; Perey 2001; Collier 2002; Felius 2003. Vgl. ook de
mockumentary Karel 2002 en de kritische documentaire Quinn 2004. Vgl. ook de speelfi lm Capricorn One (Hyams 1978).
4 Zie voor een uitgebreide debunking http://www.clavius.org.
5 Vergadering DCCCS, 11 april 2004, Epe; citaten in parafrase (geen bandopname).
6 Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam. Toby heeft aan zijn verhaal ook
een website gewijd: http://www.tobyornottoby.com/index.htm?nl/artikelen/subliminal
intro.htm~actueel. Zie verder nog Toby 2005.
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7 Overigens zijn wetenschappers het er niet over eens of dergelijke subliminale boodschappen werkelijk effect hebben op het gedrag van mensen.
8 Interview Robert Boerman, Oeken, 12 februari 2003. Vgl. ook Heijman 2002 en 2003.
9 Ossebaard 2004, p. 9. Vgl. ook Johanson 2002: ‘Desinformatie campagne bewijst echtheid graancirkel fenomeen’.
10 Lezing Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam.
11 E-mail 1 december 2004.
12 Zie http://www.dcca.nl/2002/simonshaven/sim1-nl.htm, lezing van Boerman op het
Frontier Symposium, 3 november 2002, Amsterdam en voordracht Bert Janssen en Janet
Ossebaard tijdens de DCCCS-vergadering, 30 juni 2002, Epe.
13 E-mail, 28 juni 2002.
14 E-mails, 13, 14 en 16 juli 2002.
15 Zie http://www.dcca.nl/2004/valkenburg/valkenburg-nl.htm en http://
www.dcca.nl/dccateam-nl.htm. Ook Jan Willem Bobbink behoort tot dit team, maar hij
was niet meegegaan naar Limburg.
16 E-mails, 19 juli 2004, 30 augustus 2004.

Hoofdstuk 15
1 Zie http://www.temporarytemples.co.uk, de website van Steve Alexander en Karen
Douglas..
2 Het verslag van Rob Geukens heeft onder de titel Project 2004 slechts kortere tijd op
internet gestaan; zie voor een bijgewerkt versie Geukens 2004 (of: www.decirkelvzw.be/
pdf/Mysterieblad1.2_cropcircle.pdf). De graancirkel makers waren Jan, Kim, Wannes en
Rob Geukens. De fi lmer was Bert Janssen. Verder was er nog wat publiek aanwezig.
3 Zie hoofdstuk 4. Cereoloog Freddy Silva stelt dat de alien face met cd uit 2002 een hoax
was, en dat piloten hebben gezien dat de artiesten er drie nachten voor nodig hebben gehad om de formatie in het graan te voltooien. Zie http://www.lovely.clara.net/crop_circles_history02c.html. In Gazecki 2002 getuigt een vrouw dat ze nooit een graancirkel
heeft gezien die fouten bevatte of onaf is gebleven. Er bestaan echter wel degelijk graancirkels met fouten erin, die onaf zijn gebleven (zie hoofdstuk 18) of die in meerdere fasen
tot stand zijn gekomen.
4 Parafrase van telefoongesprek (geen bandopname) met Ron Moes op 2 juli 2002.
5 Zie http://www.dcca.nl/2002/groesbeek/groes1-nl.htm.
6 Zie ook Hasenjürgen 2002.
7 Bandopname veldwerk Groesbeek, 26 juni 2002 (archief Meertens Instituut).
8 Bandopname veldwerk Groesbeek, 26 juni 2002 (archief Meertens Instituut). Area 51 is
hier natuurlijk overdrachtelijk bedoeld als: een geheimzinnige ufo-plaats. In feite is Area
51 een topgeheime luchtmachtbasis in Groom Lake, Nevada. Ufologen veronderstellen
dat er vliegende schotels en aliens worden bewaard en bestudeerd, of dat er zelfs contacten met aliens plaatsvinden. Volgens sceptici is Area 51 vooral de plaats waar topgeheime prototypes van nieuw ontwikkelde vliegtuigen worden getest. Zie Burgess 1996,
Weverbergh 1998, p. 199, 210, 211.
9 John Lundberg heeft ook commerciële graancirkels gemaakt voor onder andere Weetabix, Pepsi, Mitsubishi (zie hoofdstuk 11), Channel 4 en de BBC. Zie www.offkilter.co.uk.
10 E-mail Robert Boerman, 2 juli 2002.

Hoofdstuk 16
1 Ik kreeg deze kwestie op verzoek toegezonden door Bert Janssen op 24 november 2004.
2 Uitgezonden op 9 oktober 2002; zie Hoos 2004, p. 113. Ook te vinden in http://
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www.invisiblecircle.org/archiv/index.html, http://www.fosar-bludorf.com/Jauch/
stern-tv.htm en http://greyhunter.alien.de/greyhunter/news.php?page=305.
3 Zie http://www.beverinnovations.com.
4 Zie http://www.dcca.nl/1997/nl36.htm en Haselhoff 1998, p. 149.
5 Zie ook het rapport van Remko Delfgaauw en Michel de Brabander op http://
www.dcca.nl/1999/nl46.htm.
6 E-mail, Bert Janssen op 24 november 2004.
7 E-mail, Remko Delfgaauw, 25 november 2004.
8 E-mail John Lundberg, 24 november 2004. Een soortgelijke mening is te vinden bij
Kutzer & Kleinferchner 1999, p. 102.
9 Schnabel 1994, p. 60-61 bevestigt dat dit mogelijk is, en dat Colin Andrews en Busty
Taylor hier ook sporen van hebben gevonden; zie ook p. 230 over de hoaxende Wessex
Skeptics, die langs de zaailijnen konden lopen.

Hoofdstuk 17
1 In andere versies van het verhaal wordt hij geraakt door de lichtbol, waarna hij bewusteloos valt.
2 Zie ook Brabants Dagblad 1999 en Smits 1999.
3 Zie http://www.dcca.nl/2005/hoeven/hoev2-nl.htm.
4 Zie bijvoorbeeld ook Van den Broeke 2005, p. 90 waarin Robbert getuigt: ‘Op 8 juli
2001 maakte ik rond kwart voor vier ’s morgens mijn ouders wakker. Ik dacht dat ik gedroomd had dat ik op mijn veldje was en een stem hoorde die telkens riep: “Kom maar
Robbert, kom maar Robbert.” En daarna had ik een paar cirkels in het gras zien ontstaan. Ik dacht wel dat ik gedroomd had, maar bij het wakker worden ontdekte ik dat
mijn broek kletsnat was en dat mijn schoenen vol modder zaten. Ik wist zeker dat ik niet
weg was geweest, maar wat was er dan wel gebeurd?’
5 Ook vermeld in lezing Haselhoff, Amstelveen, 19 september 2001. Zie tevens hierna.
6 Hierover ook Brandsma 2002.
7 E-mail, Eltjo Haselhoff 27 april 2005.
8 Zie www.bltresearch.com/eyewitness.html, www.swirlednews.com/
article.asp?artID=286, www.ufoplaza.nl/modules.php?name=News&fi le=article&sid=1
011 en www.dcca.nl/2001/hoeven2/nl85.htm.
9 Brief A. Hendrikx, Etten-Leur, 11 juli 2003 (archief Meertens Instituut).
10 Interview A. van der Riet en veldwerk Hoeven, 22 juli 2003 (bandopname archief
Meertens Instituut).
11 Zie http://www.dcca.nl/2003/hoeven3/hoev-nl.htm.
12 Boerman dateert het ontstaan een dag eerder: http://www.dcca.nl/2003/hoeven2/
hoev-nl.htm.
13 Zie voor gravitropisme en fototropisme hoofdstuk 6.
14 Zie Omroep Brabant 2004.
15 Zie Van Vught 2004.
16 Zie www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/entertainment/)/components/actueel/
rtlboulevard/2004/09_september/entertainment/robbert_van_den_broecke.xml.
17 Parafrase van telefoongesprek met KRO Wonderen bestaan, 16 februari 2005 (geen
bandopname).
18 Zie bijvoorbeeld de verhalen van regressietherapeute Hilda Musch in Lanting 1995.
Zie ook de documentaires Kelly 1994, Eder 1996 en Reay 2000.
19 Mededeling Nancy Polet tijdens DCCCS-vergadering te Epe, 27 februari 2005.
20 Deze klacht wordt onder andere geuit door Rinus Nienhuis van DossierX, 9 mei 2004.
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Maar ook door Eltjo Haselhoff en Janet Ossebaard op de vergadering van de DCCCS van
22 mei 2005. Vooral de dominante rol van vader Peter wordt gehekeld, en men vraagt
zich af of de verschijningen niet deels manifestaties zijn van de stress waaronder Robbert lijdt – ook sommige Poltergeist-verschijnselen kunnen in stresssituaties ontstaan.
Mijn eigen verzoek aan Robbert om hem te mogen interviewen werd eveneens afgewezen (brief 5 september 2005, archief Meertens Instituut).
21 Mededelingen tijdens DCCCS-vergaderingen te Epe, 27 februari 2005 en 22 mei 2005.
22 Parafrase van zijn woorden tijdens de DCCCS-vergadering te Epe, 27 februari 2005
(geen bandopname). Op 22 mei 2005 vertelt Eltjo dit verhaal nogmaals.
23 Zie ook noot 26 over de geconstateerde fraude in het tv-programma Er is zoveel meer...
Vergelijk ook de casus van de anonieme Duitse cereoloog, die door de onderzoeksgroep
van de invisible(circle steeds werd aangeduid met ‘unser Mann auf Rügen’. Op het eiland
Rügen verschenen regelmatig graancirkels die de anonymus steevast als eerste ontdekte
en waarvan hij trouw verslag deed. Als onderzoekers van het vasteland naar Rügen
afreisden, waren er telkens juist weer nieuwe cirkels verschenen. Niettemin werd de
integriteit van de man nooit in twijfel getrokken, tot de nacht dat hij door twee cereologen werd betrapt op het maken van een graancirkel (Hoos 2004, p. 112, 128, 137 en http:
//www.invisiblecircle.org/ser/druegen.html).
24 De gelijkenis was ook Frank Groen op de discussielijst DossierX al opgevallen; email, 9 mei 2004.
25 Voor de geschiedenis van de Cottingley Fairies vanuit etnologisch perspectief zie
Smith 1997 (vertaald citaat p. 374). Zie verder, tevens voor een analyse van de foto’s http:
//www.lhup.edu/~dsimanek/doyle.htm. Over deze geschiedenis zijn ook twee fi lms gemaakt: Photographing Fairies (Willing 1997) en Fairy Tale: a True Story (Sturridge 1997).
26 Zie Gerding, Wezelman & Bierman 1995. Tijdens parapsychologisch onderzoek
naar een Poltergeist in een rijtjeshuis in Druten (compleet met camera’s en een random
number generator) troffen de parapsychologen geen telekinetische of Poltergeist-verschijnselen aan, maar wel een puberzoon, die met steentjes gooide op de momenten dat
hij dacht dat er niemand keek. In december 2005 en januari 2006 speelde Robbert van
den Broeke de hoofdrol in vier afleveringen van het RTL4 programma Er is zoveel meer...
van Irene Moors. Sceptici keken nauwkeurig toe en betrapten hem op fraude. Ten behoeve van ‘cold readings’ bleek het medium te beschikken over informatie van internet,
inclusief een spelfout als ‘genverbrander’ waar ‘geneverbrander’ was bedoeld. In het
kasteel van Singraven fotografeerde hij de geest van een ingemetselde non, maar de informatie berust op een sage en niet op enige historische realiteit. Bovendien fl itste Robbert driemaal met zijn camera, maar er bleken uiteindelijk vier foto’s van de non op te
staan (hetgeen erop wijst dat de foto’s vooraf al in het geheugen waren gezet). Na deze
ontmaskering in 2006 beleefde Robberts woonplaats Hoeven opvallend genoeg ineens
géén graancirkelprimeur. Als medium heeft Robbert van den Broeke echter nog altijd
een drukbezette praktijk. Zie http://www.skepsis.nl/robbertvandenbroeke.html, http:
//www.skepsis.nl/nonnen.html, http://www.skepsis.nl/wonderman.html, Nanninga
2005 en Italiaander 2006.

Hoofdstuk 18
1 Zie http://home.hetnet.nl/~cropcircle/Crop2005/Doetinchem/Doetingem.htm, http:
//www.dcca.nl/2005/doetinchem/doetinchem-nl.htm en Gulpen 2005.
2 Zie Leijser 2000, Toine Trust: ‘Komst UFO landingsbaan Houten een feit’, in: UFOPlaza
Nieuwsbrief – 4 juli 2003, DossierX@yahoogroups.com; Houten 2003; Vandalen 2003; Vernield 2003; Schoonmaak 2003; Onbekend 2003; Middelkamp 2003; Van Zijl 2003; Mag-
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delyns & Kron 2003; Boomen 2003; UFO-kunstwerk 2003 en ‘Houten op de wereldkaart’
in: http://www.houten.com/houten/nieuws-media/nieuws/nieuws-detail.asp?artikelid
=7545 (29 oktober 2003).
3 Interview Pleun Piek en veldwerk Lelystad, 2 augustus 2001 (rapport en bandopname
archief Meertens Instituut). Vgl. ook http://www.dcca.nl/2001/lelystad/nl76.htm en
http://home.hetnet.nl/~cropcircle/crop2001/Lelystad07/Lelystad.htm. Ed Vos meldt
op de laatstgenoemde site nog: Opmerkelijk is wel dat in het veld van de heer Piek zich
niet eerder graancirkels hebben gemanifesteerd, maar er wel indertijd reclame voor
groenten van Hak is opgenomen, waarbij ook vliegende schotels etc. aan bod kwamen.
In het betreffende tv-spotje prijsde Martine Bijl de groenten van Hak aan.
4 Overigens zou Piek enkele dagen later nog wel een interview geven waarin hij de
hoaxers de stuipen op het lijf probeerde te jagen: hij beweert vlak voor de komst van de
graancirkel insecticiden te hebben gespoten. Dit goedje is gevaarlijk bij inademing, en
heeft bij boeren in het verleden wel leukemie veroorzaakt. Zie Toering 2001c.
5 Vgl. hoofdstuk 2 over het entree heffen bij de Julia Set. Zie ook Schnabel 1994, p. 157159 over boer Tim Carson die één pond entree hief bij het dubbele pictogram van Alton
Barnes uit 1990, en luchtfoto’s, sleutelhangers en T-shirts verkocht, en daarmee circa
5000 pond verdiende.
6 Veldwerk Lelystad, zondag 5 augustus 2001 (rapport archief Meertens Instituut).
7 Zie http://www.dcca.nl/2003/uppel/uppel-nl.htm.
8 Veldwerk Uppel (nabij Almkerk, Noord-Brabant), woensdag 30 juli 2003.

Hoofdstuk 19
1 Veldwerk Almere en interview met Hans en Marita Goudriaan, zaterdag 10 juli 2004
(verslag archief Meertens Instituut).
2 Een vergelijkbaar project vinden we bij boer Jaap Verseput uit het Zeeuwse Zonnemaire, die al jaren kunstprojecten op zijn akkers stimuleert en die in juli 2000 onder meer
een beeldende kunstroute door zijn graanveld uitzette. Alleen van bovenaf was te zien
dat het pad door het graan de vorm had van een paard. Voor begeleidende evenementen
met muziek, theater en poëzie vroeg de boer entree. Zie Van Dijk 2000.
3 Zie ook Bullard 1989, p. 150 over ufo’s en alien abductions: ‘belief determines interpretation’.
4 E-mails Evert Jan Poorterman, 20 februari 2004, 17 april 2004, 2 november 2004, 4 november 2004.
5 Lezing Hans Pluut op het Frontier Symposium in Amsterdam, 13 november 2004. Vgl.
Icke 2000.
6 Zie http://www.swirlednews.com/article.asp?artID=383 en http://
www.swirlednews.com/article.asp?artID=429.
7 Vergadering DCCCS, 27 februari 2005, Epe, en e-mail, Haselhoff, 8 juni 2005.
8 Dit feit hoeft niet zo heel verwonderlijk te zijn als het zonlichtreflectie betreft: het Informatiecentrum bevindt zich in een tamelijk smalle straat.
9 Janet Ossebaard in een voordracht op de DCCCS-vergadering van 22 mei 2005 te Epe.
10 Zie http://www.dcca.nl/2003/standaardbuiten/standaardbuiten-nl.htm.
11 Veldwerk Standdaarbuiten, 22 juli 2003.

Hoofdstuk 20
1 Schnabel 1994, p. 98-114, 272; ook Hoos 2004, p. 104. Overigens verdenkt Schnabel het
medium Rita Goold ervan zelf de brief te hebben geschreven met het raadselachtige gedicht; Schnabel 1994, p. 247-251.
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2 Zie http://home.wanadoo.nl/mufooz/cropcircles/Crop-Sound.htm.
3 Het volgende is gebaseerd op de voordracht van Bert Janssen tijdens de DCCCS-vergadering van 22 juni 2003 te Epe, en op Van Egmond 2002 (‘Thermografie van graancirkels’), op internet te vinden als: http://www.milieubewustzijn.nl/nederlands/archief/
downloads/Graancirkel%20thermografie.pdf.
4 Haselhoff 2001b, p. 61-63. Overigens vertelde Bert Janssen tijdens de DCCCS-vergadering van 11 april 2004 dat enkele cereologen in Duitsland, onder wie Andreas Müller,
een experiment hadden gedaan, waarbij ze zonder vooropgezet plan cirkels in het graan
hadden gelegd. Bij nadere analyse bleek er toch verborgen geometrie te zijn volgens de
theorema’s van Hawkins. De DCCCS-leden concludeerden dat de experimentator kennelijk onbewust het resultaat kon beïnvloeden. Een scepticus zou kunnen concluderen:
wie maar lang genoeg met lijnen, driehoeken, vierkanten en dergelijke blijft puzzelen,
vindt vanzelf geometrie als men die per se wil vinden.
5 Zie voor externe geometrie en reconstrucies van interne geometrie ook: http://
www.bertjanssen.nl/cropcircles.html.
6 Janssen tijdens DCCCS-vergadering in Epe, 11 april 2004, en tijdens lezing op het
Frontier Symposium te Amsterdam, 13 november 2004. Zie voor het veld (en de kwantumfysica): McTaggart 2005.
7 Aldus Janssen tijdens zijn voordracht op de DCCCS-vergadering in Epe, 11 april 2004.

Hoofdstuk 21
1 Veldwerk DCCCS-vergadering, Epe, 22 juni 2003.
2 Frontier Symposium, Amsterdam, 3 november 2002 (bandopname archief Meertens
Instituut).
3 Hierover bijvoorbeeld Peter Toonen op het Frontier Symposium van 13 november 2004,
Amsterdam, alsmede Toonen 2003.
4 Aldus Patrick Geryl, Frontier Symposium, 10 november 2001, Utrecht.
5 Zie http://www.v-j-enterprises.com/cs.html. Tevens: http://home.wanadoo.nl/
mufooz/artikelen/Schedel-artikel.htm.
6 Vergadering DCCCS, 22 mei 2005, Epe (verslag archief Meertens Instituut).
7 Zie over deze laatste beweging Nanninga 1997 en Dégh 2001, p. 116-124. Over de ideologie van Heaven’s Gate zegt Dégh op p. 122: The theory their leaders had forged was
a combination of Christian theology, and folk legend amplified by popular pseudo-scientific conceptions about extraterrestrial life and astrology, all essentially informed by
science fiction in popular movies and television documentaries.

Hoofdstuk 22
1 Vergadering DCCCS, 11 april 2004, Epe: citaten zijn parafrases (geen bandopname).
2 Idem.
3 Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam (bandopname archief Meertens
Instituut).
4 Opvallend genoeg heeft de stelling van Dan Brown in De Da Vinci Code dat de heilige
graal in feite Maria Magdalena is weinig weerklank gevonden in kringen van Frontier
Sciences.
5 Veldwerk Ketelhaven, 26 juli 2003, verslag archief Meertens Instituut. Dit citaat betreft
een parafrase, geen bandopname.
6 Zie http://www.dcca.nl/2003/ketelhaven/ketelhaven-nl.htm.
7 Zie http://www.dcca.nl/2002/lelystad/lely1-nl.htm.
8 Een foto vanuit de hoogte genomen, met een camera op een stok of hengel; zie hierna.
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9 Veldwerk Ketelhaven, 26 juli 2003, bandopname archief Meertens Instituut. Zie voor
de graancirkel van Wilhelminaoord: http://www.dcca.nl/2003/wilhelminaoord/
wilhelminaoord-nl.htm.
10 Janssen 2004, p. 104. Vgl. McTaggart (2005, p. 242), die het onderzoek van wetenschappers naar kwantumtheorie en het nulpunt-energieveld typeert als een ‘ongeloofl ijke
ontdekkingsreis’.
11 E-mail, Remko Delfgaauw, 25 november 2004 en Delfgaauw 1999, p. 14.
12 Opstaande halmen, vaak in het centrum van een cirkel, die in het midden naar binnen zijn gevouwen, alsof het een vogelnestje betreft.

Hoofdstuk 23
1 Lezing Haselhoff, 19 september 2001, Cultuurcentrum VU, Amstelveen.
2 Zie Brunvand 1981, 1984, 1986, 1989 en 1993, Portnoy 1992a en 1992b, en Burger 1993 en
1995.
3 Zie Brunvand 1981, 1984, p. 198 en 1993, p. 325 en 343. Over de secularisering van de
meeste (moderne) sagen ook Bullard 1989, p. 147-148, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
ufo-verhalen.
4 Ontwikkeld door de veertiende-eeuwse logicus en franciscaner monnik Willem van
Ockham; zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ockhams_scheermes. Ockhams scheermes
wordt als richtlijn meestal ingezet om graancirkels als mensenwerk te kunnen bestempelen; zie Ridley 2002.
5 Met name in de DCCCS-vergadering van 22 mei 2005 kwam deze belangstelling bij meerdere aanwezigen pregnant naar voren. Zie voor What the Bleep:
www.whatthebleep.com. Voor kritische besprekingen van de fi lm en de connectie
tussen kwantumtheorie en new age, zie: www.csicop.org/si/2004-09/review.html,
www.skeptic.com/eskeptic10-01-04.html en skeptico.blogs.com/skeptico/2005/04/
what_the_bleep_.html.
6 Bijv. Schnabel 1994, p. 194.
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25. Bronnen
Veldwerk en interviews (chronologisch gerangschikt)
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
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Graancirkel Lelystad, veldwerk 2 en 5 augustus 2001. Interviews met boer Pleun
Piek en bezoekers graancirkel. Bandopnames en verslag Meertens Instituut.
Graancirkel Stadskanaal, veldwerk 16 augustus 2001. Interview met boer Jan Hendrik Adams en bezoeker graancirkel. Bandopnames en verslag Meertens Instituut.
Lezing Eltjo Haselhoff, ‘De intrigerende feiten over het graancirkelfenomeen’, 19
september 2001, Cultuurcentrum VU, Griffioen, Amstelveen (Lezingenreeks ‘Naderend vuur’). Bandopname archief Meertens Instituut.
Frontier Symposium, 10 november 2001, Utrecht. Sprekers: Herman Hegge, Janet Ossebaard, Patrick Geryl, Gerrit Gerwig, Filip Coppens, Eltjo Haselhoff, Bram Vermeulen, Robert Boerman en Wim Zitman. Bandopname archief Meertens Instituut.
Telefonische interviews met boer Jan Hendrik Adams, bakker Geert Bos en kunstenaar Chris Westen op 4, 8 en 23 april 2002. Verslag archief Meertens Instituut.
Interview, Amsterdam, 9 april 2002. Bandopname archief Meertens Instituut. Respondent wenst anoniem te blijven.
Graancirkel Simonshaven, veldwerk 26 juni 2002. Interview met boer D.M. van der
Linde. Bandopnames en verslag Meertens Instituut.
Graancirkel Groesbeek, veldwerk 26 juni 2002. Bandopnames en verslag Meertens
Instituut.
DCCCS 30 juni 2002: vergadering van de DCCCS in Eetcafé De Middenstip in Epe. Verslag archief Meertens Instituut.
Veldwerk Wiltshire, UK, 28 juli - 4 augustus 2002. Bandopnames en verslag
Meertens Instituut. Internetverslag: http://members.chello.nl/m.jong9/uk/uk1/
uk2002a.html.
Frontier Symposium, 3 november 2002, Amsterdam. Sprekers: Herman Hegge, Bert
Janssen, Robert Boerman, Willem Oltmans, Bram Vermeulen, Rudy Cambier, Willem
de Ridder, Filip Coppens en Peter Toonen. Bandopname archief Meertens Instituut.
Interview met Robert Boerman, Oeken, 12 februari 2003. Bandopname archief Meertens Instituut.
Lezing van Evert Jan Poorterman over de Twaalfde Planeet, Brummen, 9 april 2003.
Bandopname archief Meertens Instituut.
Lezing Bert Janssen over graancirkels, 26 april 2003, tijdens de Elf Fantasy Fair op
het landgoed van Kasteel De Haar in Haarzuilens. Bandopname archief Meertens
Instituut.
Lezing Evert Jan Poorterman over het Nederlands als oertaal, 26 april 2003, tijdens
de Elf Fantasy Fair op het landgoed van Kasteel De Haar in Haarzuilens. Bandopname archief Meertens Instituut.
DCCCS 22 juni 2003: vergadering van de DCCCS in Eetcafé De Middenstip in Epe. Verslag archief Meertens Instituut.
Graancirkel Dronten, veldwerk 17 juli 2003. Verslag archief Meertens Instituut.
Interview in Hoeven met boer Adriaan van der Riet en zoon Ad van der Riet, 17 juli
2003. Bandopname archief Meertens Instituut.
Graancirkels Hoeven, veldwerk 22 juli 2003. Interview met boer Sjors van Ekelen.
Bandopname en verslag archief Meertens Instituut.
Graancirkel Standdaarbuiten, veldwerk 22 juli 2003. Verslag archief Meertens Instituut.
Graancirkel Ketelhaven, veldwerk 26 juli 2003. Interviews met Robert Boerman, Jan
Willem Bobbink, boer Adrie Huybrechts en gezin. Bandopname en verslag archief
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Meertens Instituut.
Graancirkel Uppel, veldwerk 30 juli 2003. Verslag archief Meertens Instituut.
Frontier Symposium, 9 november 2003, Amsterdam. Sprekers: Herman Hegge,
Rei noud de Jonge, Robert Boerman, Arjen Nijeboer, Peter Toonen, Evert Jan Poorterman, Jan de Groot, Bert Janssen, Theo Paijmans en Wiek Lenssen. Bandopname
archief Meertens Instituut.
Lezing van Evert Jan Poorterman over Sint en Piet, Brummen, 11 november 2003.
Bandopname archief Meertens Instituut.
DCCCS 11 april 2004: vergadering van de DCCCS in Eetcafé De Middenstip in Epe. Verslag archief Meertens Instituut.
Maisdoolhof Almere, veldwerk 10 juli 2004. Verslag archief Meertens Instituut.
Frontier Symposium, 13 november 2004, Amsterdam. Sprekers: Herman Hegge,
Klaas van Urk, André Douzet, Albert Toby, Bert Janssen, Hans Pluut, Shireen Strooker, Paul Liekens, Peter Toonen, Janosh. Bandopname archief Meertens Instituut.
DCCCS 27 februari 2005: vergadering van de DCCCS in Eetcafé De Middenstip in Epe.
Verslag archief Meertens Instituut.
DCCCS 22 mei 2005: vergadering van de DCCCS in Eetcafé De Middenstip in Epe. Verslag archief Meertens Instituut.

Voornaamste websites en elektronische publicaties
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Belgische graancirkels: www.graancirkels.be
Bert Janssen: www.bertjanssen.nl
BLT Research Team: www.bltresearch.com
Circlemakers / Team Satan: www.circlemakers.org
Circular Site van Janet Ossebaard: www.circularsite.com
Crop Circle Connector: www.cropcircleconnector.com
Crop Circle Research van Paul Vigay: www.cropcircleresearch.com
Dossier Q van Jeroen Kumeling: www.dossierq.tk (met webradio-interviews met
Paul Harmans, Bert Janssen, Anton Teuben, Evert Jan Poorterman, Ed Vos, Harry
Weggelaar, Frank Bonte; archief interviews te vinden op www.seriewoordenaar.nl)
Dossier X: www.dossierx.nl
Dutch Centre for Crop Circle Studies: www.dcccs.org
Dutch Crop Circle Archive van Robert Boerman: www.dcca.nl
Dutch Cropcircle Website van Ed Vos: home.hetnet.nl/~cropcircle
Dutch Light Orbs van Ed Vos: home.hetnet.nl/~lichtbol
Egmond, K. van (2002): ‘Thermografie van graancirkels’:
www.milieubewustzijn.nl/nederlands/archief/downloads/Graancirkel%20thermo
grafie.pdf
Enquêtes over graancirkels door Theo Meder uit 2000, 2001 en 2002-2003:
members.chello.nl/m.jong9/map2/graancirkel.html, www.meertens.nl/
medewerkers/theo.meder/Graan2002en3.html
Forschungs Gesellschaft Kornkreise e.V.: www.fgk.org/kornkreise.html
Fotoverslag van Theo Meder van een bezoek aan Wiltshire:
members.chello.nl/m.jong9/uk/uk1/uk2002a.html
Frontier Sciences Foundation van Herman Hegge: www.fsf.nl
Hoaxer en kunstenaar John Lundberg: www.ostension.org
Integraal Onderzoek Natuurfenomenen van Rudi Klijnstra:
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home.wanadoo.nl/rudi.klijnstra/+/ION.html
invisible(circle (sic) van Andreas Müller: www.invisiblecircle.org/uk/
Lezing van Theo Meder over het graancirkelfenomeen:
members.chello.nl/m.jong9/map8/sheffield.html
Niburu (‘onthullend en bewustmakend nieuws’) van Anton Teuben: niburu.nl
Nulpunt Energie website van Frank Bonte: www.nulpuntenergie.net
Raëliaanse Beweging door Theo Meder: members.chello.nl/m.jong9/map13/
rael.html
Ridderradio van Willem de Ridder: www.ridderradio.com
Skepsis-watchers: quest4wisdom.tripod.com/skepsiswatchers/index.html
Stichting Skepsis: www.skepsis.nl
UfoPlaza: www.ufoplaza.nl
Ufowijzer van Paul Harmans: www.ufowijzer.nl

Gebruikte e-maildiscussielijsten en nieuwsbrieven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationale discussielijst UFOnet
Internationale nieuwsbrief van de DCCA (Robert Boerman)
Internationale nieuwsbrief van de Dutch Cropcircle Website (Ed Vos)
Internationale nieuwsbrief over graancirkels (Paul Vigay)
Nederlandse discussielijst DossierX
Nederlandse discussielijst van de DCCCS
Nederlandse nieuwsbrief van FSF (Herman Hegge)
Nederlandse nieuwsbrief van de Stichting ?tekens (Evert Jan Poorterman)
Nederlandse nieuwsbrief Leylijnen

Selectie krantenartikelen
Aangifte (2003). ‘Aangifte tegen graancirkel bezoekers’, in: De Telegraaf
Telegraaf, 12 juli.
Altena (2003). ‘Graancirkel’, in: Altena Nieuws, 24 juli, p. 1.
Boomen, T. van den (2003). ‘Laat de ufo’s maar komen’, in: NRC Handelsblad, 21 oktober.
Brabants Dagblad (1999). ‘Hoevenaar ziet “schijf”’, in: Brabants Dagblad, 9 juni.
Brandsma, R. (2002). ‘Graancirkels moeten uit taboesfeer’, in: Noord-Hollands Dagblad, 22
juni.
Brendel, C. (1998). ‘Fysicus in de ban van de graancirkels’, in: Algemeen Dagblad, 20 april.
Condoom (2002). ‘Condoom om vruchtbaarheidssymbool’, in: Spits, 7 augustus.
Dijk, P. van (2000). ‘Een boerderij vol kunst’, in: BN/De Stem, 7 juli.
Friesland lacht (1996). ‘Friesland lacht om eerste graancirkel’, in: Friesch Dagblad, 1 augustus, p. 1 en 7.
Goutziers, J. (2004). ‘Robbert voelt zich door God gezonden’, in: Noordhollands Dagblad, 4
september.
Grap met ufo (2002). ‘Grap met ufo op land van wethouder Binnenmaas’, in: De Dordtenaar, 22 juli.
naar
Gulpen, H. (2005). ‘De “croppies” zijn er weer helemaal klaar voor’, in: De Gelderlander
Gelderlander,
23 juni.
Hasenjürgen, A. (2002). ‘Ko(s)mischer Kreis im Kornfeld’, in: NRZ, 24 juni.
Hirdes, R. (2000). ‘Gek van graancirkels’, in: Groninger Dagblad, 8 juli.
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Hommes, I. (2003). ‘Tekenen van de Messias of van dubbele beglazing’, in: Trouw
Trouw, 4 juni,
p. 12.
Houten (2003). ‘Houten in de ban van een ufo’, in: Nieuwsblad van het Noorden, 18 september.
Leijser, E. (2000). ‘Een veilige plek om te landen’, in: Algemeen Dagblad, 28 april.
Lichtcirkels (2001). ‘Lichtcirkels in Amsterdam’, in: Share Nederland 8, oktober, p. 12.
Luchtmacht (2004). ‘Mexicaanse luchtmacht fi lmt ufo’s’, in: Spits, 13 mei.
Magdelyns, F. & H. Kron (2003). ‘Ufo-landingsplaats wordt woensdag geopend. Nooit buitenaards leven uitsluiten’ en ‘Kunst moet schuren’, in: Utrechts Nieuwsblad, 18 oktober.
Maker AD (2002). ‘Maker graancirkels geeft zichzelf aan’, in: Algemeen Dagblad, 22 juli.
Maker Spits (2002). ‘Maker graancirkels geeft zichzelf aan’, in: Spits, 22 juli.
Maker Agrarisch (2002). ‘Maker graancirkels geeft zichzelf aan bij politie’, in: Agrarisch
Dagblad, 23 juli.
Mexico (2004). ‘Mexico in ban van mysterieuze ufo’s’, in: Algemeen Dagblad, 13 mei.
Middelkamp, A. (2003). ‘Mysterieuze ufo “landt” naast Houtense landingsplaats’, in:
Utrechts Nieuwsblad, 18 september.
Onbekend (2003). ‘Onbekend object landt langs A27’, in: Metro
Metro, 17 september.
Oosterhaven, R.J. (2001). ‘Kunstenaar bakt graancirkelbrood’, in: Metro
Metro, 27 augustus.
Puijenbroek, J. van (2004). ‘Nieuwe attractie in Buitenvaart: Verdwalen in het maïs’, in:
Almere Vandaag
Vandaag, donderdag 8 juli, p. 3.
Raadsel (1996). ‘Pictogrammen in het graan stellen iedereen voor raadsel’, in: Leeuwarder
Courant, 2 augustus.
Courant
Schoonmaak (2003). ‘Schoonmaak eerste “officiële” ufo-landingsplaats’, in: Spits, woensdag 22 oktober.
Slachtoffers (2003). ‘“Slachtoffers” ufo-ontvoering zijn echt ziek’, in: Noordhollands Dagblad, 18 februari.
Smid, B. (2001). ‘Graancirkels rond Stadskanaal’, in: Westerwolde Nieuws, 2 augustus.
Smits, P. (1999). ‘Graancirkel “valt” dit jaar vroeg in Hoeven’, in: Dagblad De Limburger
Limburger, 9
juni.
Sp!ts (2001). ‘Boer Piek staat voor een raadsel’, in: Spits, 31 juli, p. 3.
Toering, R. (2001a). ‘Graancirkels in korenveld Vledderhuizen’, in: Nieuwsblad van het
Noorden, 31 juli.
Toering, R. (2001b). ‘Nog meer graancirkels in gemeente Stadskanaal’, in: Nieuwsblad van
het Noorden, 1 augustus.
Toering, R. (2001c). ‘Graancirkels kunnen levensgevaarlijk zijn’, in: Westerwolde Nieuws, 6
augustus.
Toering, R. (2001d). ‘Graancirkels, klaar terwijl u wacht’, in: Westerwolde Nieuws, 8 augustus.
Toering, R. (2001e). ‘Kunstenaar koopt graancirkel Stadskanaal’, in: Nieuwsblad van het
Noorden en Westerwolde Nieuws, 24 augustus.
Toering, R. (2001f). ‘Biofysicus waarschuwt: Broodjes graancirkeltarwe niet eten’, in:
Nieuwsblad van het Noorden en Westerwolde Nieuws, 28 augustus.
Toverij (2001). ‘Deskundige vlucht na “toverij” in graancirkel’, in: Groninger Dagblad, 8
augustus.
Ufo-kunstwerk (2003). ‘Ufo-kunstwerk markeert afslag Houten. “We hebben de twee
mooiste rotondes van Nederland”’, in: Trefpunt
Trefpunt, 29 oktober.
Vandalen (2003). ‘Vandalen vernielen “landingsplaats ufo”’, in: Utrechts Nieuwsblad, 16
september.
Veldkamp (1997). ‘Veldkamp, F.: “En wéér snapt geen hond hoe het kan: graancirkels”’,
in: de Volkskrant
Volkskrant, 11 juli .

proef 4

391

18-09-2006, 11:03

392

Vergeer, A. (2001). ‘“Misschien krijg je wel voelsprieten.” Kunstenaar maakt brood van
graancirkels’, in: De Telegraaf
Telegraaf, 29 augustus.
Vernield (2003). ‘Ufo-landingsplaats al vóór opening vernield’, in: Utrechts Nieuwsblad, 17
september.
Weerdenburg, P. van & M. Schipper (1995). ‘Geheime fi lm over autopsie op “Marsvrouwtjes”... Roswell-incident echt of superver valsing?’, in: De Telegraaf
Telegraaf, 15 juli, p. 5.
Zande, E. van der (2002). ‘Zie je wel, graancirkels zijn mensenwerk’, in: de Volkskrant
Volkskrant, 7
september.
Zijl, L. van (2003). ‘Veilig geland’ en ‘Ufo landt naast landingsbaan’, in: Trefpunt
Trefpunt, 24 september.

Voornaamste archiefbronnen
•
•
•
•

Knipselarchief, Meertens Instituut
Nederlandse Volksverhalenbank, Meertens Instituut
Volkskundige Trefwoordenbank, Meertens Instituut
Volkskundevragenlijst nr. 70 (2000), archief Meertens Instituut

Selectie radio- en televisieprogramma’s
Boulevard (2004). RTL Boulevard, RTL 4, 3 september. Interview met Robbert van den Broeke
die aliens heeft gefotografeerd.
CNN (2002). Insight. Interview van Jonathan Man met scepticus Michael Shermer over
graancirkels en de fi lm Signs.
Coast (2004). Coast to Coast AM, 14 mei. Interview van Linda Moulton Howe met Peter en
Robbert van den Broeke over het fotograferen van aliens.
Er is zoveel meer (2005-2006). Er is zoveel meer... Vierdelig RTL 4-programma van Irene
Moors met medium Robbert van den Broeke in de hoofdrol. Uitgezonden tussen 8 december en 1 januari.
Knevel (2002). Knevel op Zaterdag
Zaterdag. Nederland 1, EO. Reportage: Victor Rosier. Interview
met Eltjo Haselhoff (cereoloog) en Bob van Dijk (theoloog en ufo-expert), uitgezonden op
9 oktober.
KRO @yourservice (2002). KRO @yourservice, radio 747 a.m., vrijdag 15 maart, 9.30 uur; Theo
Meder geïnterviewd door Hettie Lubberding over graancirkels, tijdens een gesprek met
prof. dr. H. Stoffels (VU) over zijn ‘wonderzoek’.
Life and Cooking (2005). Life and Cooking
Cooking, RTL 4, zondag 9 januari, interview met Robbert
van den Broeke.
Madiwodo (2003). Madiwodo,
Madiwodo VPRO, 747 a.m., vrijdag 3 oktober, 11.00-12.00 uur; interviews
met o.a. Herman Hegge over de maanlandingen en Theo Paijmans over vrije energie.
Midsomer (2003). Midsomer Murders, aflevering ‘The Electric Vendetta’. Uitgezonden door
de KRO op 22 januari. Over graancirkels en ufo’s.
NCRV ’s 1 op de Middag (2002). NCRV ’s 1 op de Middag
Middag, Radio 1, vrijdag 13 september, 14.30
uur. Interview door Klaas Drupsteen met Theo Meder over de fi lm Signs en het graancirkelfenomeen.
Nieuwslicht (2004). Nieuwslicht,
Nieuwslicht VARA, Nederland 3, 15 mei. Interview met Vincent Icke
over de Mexicaanse ufo’s.
Netwerk (2002). Netwerk, Nederland 1, 1 juli, NCRV. Interview over graancirkels met Robert Boerman, Bert Janssen en John Lundberg.
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Netwerk (2004). ‘De Broncode’, Netwerk, Nederland 1, 10 en 12 september. Tweeluik over
de mysterieuze dood van Jan Sloot en de verdwijning van zijn uitvinding, de ‘broncode’.
Omroep Brabant (2004). ‘Medium Hoeven “zet buitenaards wezen op foto”’, in:
www.omroepbrabant.nl, vrijdag 7 mei.
Omroep Brabant (2005). ‘Graancirkel met pauselijke boodschap’, Omroep Brabant (televisie), donderdag 7 april. Interview met Robbert van den Broeke.
Plein Publiek (2003a). ‘Vreemde verhalen’, NCRV -radio, Plein Publiek, 13 maart. Interview
met Robert Boerman over graancirkels.
Plein Publiek (2003b). ‘Vreemde verhalen’, NCRV -radio, Plein Publiek, 19 maart. Interview
met Evert Jan Poorterman over het Nederlands als oertaal, over het Kwando, over Nibiru en de Sumeriërs.
Rijnmond (2004). Radio Rijnmond, 30 juli. Item over de Feyenoord-graancirkel bij Oude
Tonge.
Simons, S. (1996). ‘Nieuwe graancirkel in Limburg. Volgens deskundigen door buitenaardse krachten’, in: RTL 4, Late Nieuws (23.25 uur), zondag 4 augustus.
Vermeulen, Bram (2004). In den beginne..., RVU, Nederland 3, 5 januari. Regie Shireen
Strooker. Bram Vermeulen vertelt het scheppingsverhaal volgens Zecharia Sitchin.
Veronica (1995). Het Roswell/UFO Mysterie. Aflevering in de reeks ‘Tweede Lijn’ van
Veronica. Uitgezonden op Nederland 2 op zondag 27 augustus. Commentaar: Rick Nieman, eindredactie Joop Daalmeyer. Bevatte de primeur van de alien autopsie fi lm van
Ray Santilli.
Vught, B. van (2004). Radio Omroep Brabant
Brabant, vrijdag 7 mei. Interview van Bianca van
Vught met Robbert van den Broeke over wezens die hij gefotografeerd heeft.
Westerman, M. (1995). RTL 4 Nieuws, 26 augustus. Item over Area 51 en de recent opgedoken alien autopsie fi lm.
Wonderen bestaan (2003). Wonderen bestaan, KRO, 24 augustus. Interview met Robbert
van den Broeke.

Films, documentaires, video’s, dvd’s en cd’s
Belderson, M. & J. Evans (1996). Great Balls of Fire. Four Winds Production. (Uitgezonden
op Discovery Channel)
Boerman, R. & E. Haselhoff (2002). Nederlandse Graancirkels 1590 - 2002. (cd-rom-productie van DCCA en DCCCS op basis van het Dutch Crop Circle Archive)
Burgess, B. (1996). Dreamland. Transmedia and Dandelion Production. (Uitgezonden op
Discovery Channel)
Burke-Ward, R. (1999). Talking with aliens. Pioneer Productions. (Uitgezonden door Discovery Channel op 11 november 2001)
Cameron, J. (1986). Aliens. Twentieth Century Fox.
Christian, R. (2000). Battlefi eld Earth. Warner Bros.
Cowley, M. (2000). Stonehenge. London Weekend Television Production. (Uitgezonden
door Discovery Channel)
Cronin, N. & B. Burgess (1998). The Brazilian Roswell. Transmedia Dandelion Co-Production. (Uitgezonden door Discovery Channel)
Dilworth, T. & D. Kemp (2005). Is it real? Crop circles. Uitgezonden door National Geographic Channel op 14 juli.
Donner, R. (1997). Conspiracy Theory. Warner Bros.
Eder, S. (1996). Mysteries of the unexplained: Strange beings and U.F.O.s. Readers Digest Ass.
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Inc. (Uitgezonden door Discovery Channel).
Emmerich, R. (1994). Stargate. RCV.
Emmerich, R. (1996). Independence Day. Twentieth Century Fox.
Erickson, R. (2003). Roswell. Termite Art Productions. (Uitgezonden op Discovery Channel)
Evans, J. & M. Belderson (1996). Retrieval. Four Winds Production. (Uitgezonden door
Discovery Channel)
Fincher, D. (1992). Alien 3. Twentieth Century Fox.
Gazecki, W. (2002). Crop Circles. Quest for Truth. OpenEdge Media.
Haselhoff, E. (2005). Fingerstyle Guitar Solos. Peghead Productions.
Holroyd, D. & S. Marsh (2002). Het heelal: buitenaards leven. Uitgezonden op Nederland 1
door Teleac op 29 augustus.
Horwitz, F. (2005). Is it real? Ufos. Uitgezonden door National Geographic Channel op 7 juli.
Hyams, P. (1978). Capricorn One. Warner Bros.
Janssen, B. & J. Ossebaard (19967). Crop Circles: What on Earth is Going on? Beyondur Productions.
Janssen, B. & J. Ossebaard (1998). Crop Circles: The Research. Beyondur Productions.
Janssen, B. & J. Ossebaard (2001a). The Silbury Hole Enigma. Gieten, Bert Janssen Productions.
Janssen, B. & J. Ossebaard (2001b). Contact with the unknown intelligence behind the crop circles. Gieten, Bert Janssen Productions.
Jeunet, J.-P. (1997). Alien Resurrection. Twentieth Century Fox.
Karel, W. (2002). Dark Side of the Moon. Oorspronkelijke Franse titel Operation Lune. Uitgezonden door de VPRO op 12 februari 2003.
Kelly, T. (1994). Searching for Extraterrestrials. National Geographic Society. (Uitgezonden
op National Geographic Channel)
Kubrick, S. (1968). 2001. A Space Odyssey. Warner Bros.
Lucas, G. (1977-2005). Star Wars-saga (I. The Phantom Menace, II. Attack of the Clones, III.
Revenge of the Sith, IV. A New Hope, V. The Empire Strikes Back, VI. Return of the Jedi). Lucasfi lm Ltd.
MacDonald, M. (2000). The New Roswell: the Shag Harbour UFO incident. Ocean Entertainment.
McIntire, C. (2003). Warnings. Universal Studios. (In de VS uitgebracht onder de titel Silent Warnings)
McTiernan, J. (1987). Predator
Predator. Twentieth Century Fox.
Moonhoax (2000). What Happened on the Moon? An Investigation into Apollo. Aulis Publishers.
Night Shyamalan, M. (2002). Signs. Touchstone.
Pal, G. (1953). War of the Worlds. Paramount.
Palma, B. de (2000). Mission to Mars. Touchstone.
Quinn, V. (2004). De waarheid achter de maanlandingen. Truemoon Prod. Zig Zag. (Uitgezonden door RTL 5 op 16 juli)
Reay, H. (2000). Aliens have landed I & II. Real World Pictures. (Uitgezonden door Discovery Channel op 11 november 2001)
Rees, P. (2000). Great Balls of Fire. Beyond Properties PTY Ltd. (Uitgezonden door National Geographic Channel)
Rubin, J. (2000). Search for Alien Planets. Rubin Tarrant Productions. (Uitgezonden op
Discovery Channel)
Scott, R. (1979). Alien. Twentieth Century Fox
Schnall, P. & J. Bredar (1991). Mystery of the Crop Circles. National Geographic Society
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Smith, S.J. (1999). Crop Circle Music. Mp3.com
Sonnenfeld, B. (1997). Men in Black. Columbia Pictures
Sonnenfeld, B. (2002). Men in Black II. Columbia Pictures
Spielberg, S. (1977). Close Encounters of the Third Kind. Columbia/Tristar Studios
Spielberg, S. (1982). ET
ET. Amblin Entertainment
Spielberg, S. (2002). Taken. Dreamworks
Spielberg, S. (2005). War of the Worlds. Paramount Pictures & Dreamworks
Sturridge, C. (1997). Fairy Tale: a True Story. Paramount Pictures
Thompson, M. (2001). A Place to Stay. Hollywood Daze Motion Pictures
Thorgerson, S. & R. Blythe (2002). Aliens: where are they? Mentorn Barraclough Carey. (In
de reeks ‘Science of the Impossible’ uitgezonden door Discovery Channel op 25 maart
2002)
Unterburg (2004). Ufo story: myth or reality? Multimedia Film & Fernsehproduktion
GmbH. (Uitgezonden door Discovery Channel op 10 oktober)
Vincente, M., B. Chasse & W. Arntz (2004). What the Bleep Do We Know!? Lord of the
Wind Film, LLC
Wachowski, A. & L. (1999). The Matrix. Warner Bros
Willing, N. (1997). Photographing Fairies. Polygram
Zemeckis, R. (1979). Contact. Warner Bros
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België 98, 244, 277
Beljon, Roeland (cereoloog) 89, 132, 147,
347
Berg en Dal 248, 250
Bernhard, prins 319
Bernisse 235
Bert is Evil 17
Bever Innovations bv 273, 278
Beyers, M. 36
Biddinghuizen 352
Biertsedijk 235
Biggest Secret, The 186
Bijbel 185, 195, 210, 360, 366
Bijl, Martine 385
Bilbo Balings 54
Bilderberg-groep 133
Billy Turf 215
biotensor 106
bird’s nest 358
Birkesdorf 32
Bishop Cannings 153
Blackbird 326, 327
Blankenberg 36
Blauwdruk 203
Blavatsky, Madame 299
Blécourt, Willem de (antropoloog) 38
bloed drinken 187
Bloemweg 315
blown nodes: zie groeiknoop
BLT-team 84, 118, 195, 285, 374
Bobbink, Jan Willem (cereoloog) 86, 105,
161-174, 198, 200, 268, 269, 290, 307, 311,
323, 350-353, 356
bodemmonster 238
Boeddhisme 135
boer 15, 17-18, 25, 27, 58, 60, 61, 93-94, 100,
105, 117-118, 136, 137, 164, 166, 167, 173,
198-200, 235-240, 244, 249, 255, 259, 260,
270, 275, 277, 286-288, 290-291, 304-305,
306, 309, 314, 317, 323, 328, 352, 353, 356357, 359, 365, 373, 386
Boerman, Bart 268, 350, 352, 353
Boerman, Robert (cereoloog) 23, 29-30,
43-44, 48, 55, 57, 62, 75, 77, 79, 83, 86-88,
91, 98, 105, 119, 128, 129, 132, 134, 147,
152, 159, 161-174, 177-179, 182, 188, 197,
198-202, 206-209, 231, 234-236, 238, 239,
249, 251-253, 267, 268, 270, 290, 302, 304,
307-308, 311-313, 323, 331, 339, 349-357,
371, 373, 374
Böhmer, Gerard ten (cereoloog) 83, 90
bolbliksem 40, 181, 221, 245, 356, 372
Bonte, Frank (grenswetenschapper) 90, 222
Boodschappen uit de kosmos; het mysterie van
graancirkels en andere fenomenen in het veld 89
boomgeest 91
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Bos, Geert (bakker) 150, 168-171
Boszhard, Carlo 128
Botlek, De 236
Bovis-waarde 107, 119, 120, 165, 239
Bower, Doug (hoaxer) 46, 59, 126, 140, 194,
248, 325, 331, 369
Boxmeer 248
Brabander, Michel de (hoaxer) 273
Brandenburg 256
brandende scheper 39
brandend zeigertje 39
brandstofloze motor 298, 377
Breda 305
Bredar, John 126
brein-virus: zie meme
Brielse Courant 236
Britsum 58
Broadtown 45
broeikaseffect 230
Broeke, Madelon van den 281, 282, 285
Broeke, Nanny van den 281
Broeke, Peter van den 281, 282, 296, 384
Broeke, Robbert van den (cereoloog,
medium) 57, 90, 117-119, 128, 259, 281298, 302, 316, 339, 379, 384, 385
Broeke, Saskia van den 281
Bronkhorst 87
broncode 130-131, 298
Broodje Aap 303
Broodje Aap-verhaal 11, 24, 26, 109-111,
120, 281, 304, 360
Brown, Dan 387
Bruisvat 132
Brummen 57, 87, 119
Brunvand, Jan Harold 360
Brussel 197, 244
Buck, Win (cereoloog) 90
Bureau, Het 250
Burger, Peter 360
Burgh, Den 212
Burke, John 374
Burton, Simon (cereoloog) 178
Bush (familie) 187
Bush, George 231, 340
Butzbach 224
BVD: zie Geheime Dienst
Cadier 36
Campeche 220
Canada 44, 71, 317
Canal+ 305
Capricorn One 377, 382
Carson, Tim (boer) 385
cattle mutilation 136, 192, 295, 380
CCCS: zie Centre for Crop Circle Studies
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cd 154, 197
CDA 287
Centre for Crop Circle Studies 247
cereoloog, cereologie: passim
Cerne Abbas Giant 45, 67
Cesna 248
chakra 203, 207
channeling 91, 176, 340, 343
chaos-theorie 15, 194
Chapeller, Carl 224
Char 297
Chatelion Counet, Patrick 250-251
Cheesefoot Head 325
chemtrails 129, 156, 227, 229-230, 318, 377
Cherhill 45, 52, 115, 328, 337
Chilbolton 47, 48, 69, 213
Chorley, Dave (hoaxer) 46, 59, 126, 140,
194, 248, 331, 369
christendom, christenen 141, 217, 345, 367
Christus, Jezus 112, 141, 143, 322
CIA: zie Geheime Dienst
Circlemakers 25, 47, 247, 255, 337-338, 346,
370
close encounter of the second kind 41
Close Encounters of the Third Kind 140
CNN 322
Coast to Coast AM 294
Cocteau, Jean 47
cold reading 385
collectief onderbewustzijn 188, 286, 334
Color of Snow, The 85
combine 18, 168-170, 353
Coming of the Fairies, The 300
complot-theorie 30, 89, 91, 123, 128, 130133, 138, 186-187, 193, 216, 225, 227-240,
241, 256, 318, 319, 340-341, 362
Conan Doyle, Arthur 299
conduit 124, 175, 189, 361
Condrews (spotnaam) 369
Conspiracy Theory 240
consensus-werkelijkheid 136
constructielijnen 332-334
constructiepunten 232, 237, 238, 255, 257,
275, 276, 278-279, 307, 332-333, 352, 358
Contact 140, 191, 373
Contact with the Unknown Intelligence behind
the Crop Circles 85, 127, 136, 285, 338
contrails 229-230, 318, 377
Cooper, Joe (journalist) 300
Coppens, Filip (grenswetenschapper) 132,
379
copycats 46-47
Cornjum 58
Cottingley fairies 298-301, 385
cover up: zie doofpot
Crabwood 47, 50, 70, 178, 197, 370
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Creme, Benjamin (medium) 165, 321
Crooked Soley 255, 257, 278-280, 333
Crop Circle Connector (website) 233
Crop Circle Café 347
Crop Circle Essences 137
Crop Circle Music 138
Crop Circles (game) 136
Crop Circles Mystery (bordspel) 136
Crop Circles: The Research 85
Crop Circles, The Greatest Mystery of Modern
Times 114
Crop Circles: Quest for Truth 136, 370
Crop Circles: What on Earth is Going on? 85
Crop Circle Year Book 2002 146
Crop Designs (game) 136
croppie: passim
Croxford, Bob 67, 145
cryptozoölogie 89, 217
Custers, Dave (grenswetenschapper) 229
Daemonolatreia 30
Damen, Zef (cereoloog) 74, 83, 89, 262
Däniken, Erich von 110, 183-185, 205, 214,
221
Dark Side of the Moon 377
Darwin, Charles 345
Da Vinci Code, De 387
Dawkins, Richard 120
DCCA 29, 43, 62, 87, 90, 98, 129, 234, 235,
238, 250, 317
DCCA Research Team 239
DCCCS 12, 22, 26, 42, 50, 65, 74, 82-92, 118,
125, 129, 132, 133, 177, 214, 222, 229, 238,
277, 290, 296, 322, 323, 328, 338, 339, 346,
347, 359, 371, 372, 386
DCW 90, 129
debunken 21, 83, 110, 121, 124, 129, 227, 228,
233, 240, 255, 277, 300, 362, 370
decoderen 55, 88, 179, 273, 348
Deepening Complexity of Crop Circles, The 26,
84, 283
Dégh, Linda 124, 241-242
Delfgaauw, Remko (hoaxer) 257, 273-280,
308, 316, 357
Delgado, Pat (cereoloog) 46, 126, 325-326,
369
desinformatie 21, 132, 233, 240, 256, 362,
375, 382
deva 91, 110, 182
Devil as Substitute for Day Laborer at Mowing
28
Devizes 45
Devon 55
Diana, prinses 187
diatonische theorie: zie theorema’s van
Hawkins
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Dickinson, Rod (hoaxer) 25-26, 247, 253,
370
didgeridoo 342
dierverminking: zie cattle mutilation
Diets 211
dimensie 177, 203
dimensiesprong 187, 208
Dijk, Bob van (theoloog, ufoloog) 141
Discovery Channel 126, 127
Disney-festival 230
DNA 48, 49, 127, 140, 178, 187, 193, 207-208,
211, 230, 327, 381
dode vliegen-mysterie 77, 107, 114-115,
125, 238, 273
Doetinchem 304-305
dominante sprekers 134, 339
dominee 134, 340, 367
Donar 203-206
doofpot 131-132, 182, 184, 187, 192, 227,
228, 240
Doorwerth (kasteel) 130
Dorset 45
DossierQ 130
DossierX 129-130, 190, 221, 295, 384
Douglas, Karen (cereologe) 136
Douzet, André (grenswetenschapper) 132
Draaiende-Waaier-Theorie: zie Rotating
Flattening Fan
Drake Equation 189-190
Drake, Frank 189
Driebergen 321
driehoek 103
driepoot 275-276
Dronten 107, 155, 189, 198-199, 349, 352,
353, 354
Droomfabriek, De 277
Drückgeist 139
dru de 52, 72, 342
druï
Druten 385
dubbelblinde methode 101, 106, 129
Dubbele Helix 178
Duits 213
Duitsland 250, 256
duivel 27-34, 37, 42, 81, 111, 139-141, 187,
193, 244, 345, 367
duivelaanbidders 187
Duivelsberg 249
duivelssage 28
duiven(veren) 105-106, 235, 238, 315
Durr, Arne 317
Durr, Hans-Jan 317
Dutch Centre for Crop Circle Studies: zie
DCCCS

Dutch Crop Circle Archive: zie DCCA
Dutch Cropcircle Website: zie DCW
dwaallicht 39, 110
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Eagle 144
Earth Chronicles 214
East Field 53, 133
EBE-award 85
echtheidscriteria 93, 99, 102-108, 114, 165,
181, 200-201, 364
Eden 211
Eggen, C. 36
Egmond, Klaas van (cereoloog) 20, 22,
327-328
Egypte 212
Eigen Huis en Tuin 137
Eindhoven 20, 83
Eindtijd 47, 81, 88, 128, 133, 176, 187, 208,
341, 366
Einstein, Albert 365
Ekelen, Sjors van (boer) 100, 289-291
Elburg 198
Electric Vendetta, The 138
elf 32, 37, 42, 195-196, 298-301
elfenstof 195
Elf Fantasy Fair 195, 212
Elisabeth, koningin 187
Ellis, Bill 127, 241-242
Elohim 127, 210
elongated nodes: zie groeiknoop
Elvis 231
emic view 22-23, 338
Emmeloord 307
energie 19, 52, 54, 62, 64, 81, 83, 84, 96, 106107, 165, 166, 167, 177, 203, 222, 225, 233,
243-245, 256, 278, 286, 288, 308, 319, 337,
342, 343, 368
engel 81, 111, 193, 291, 294, 343
Engels 349
English Heritage 54
Enkhuizen 212
Enki 127, 178, 210-212
Enlil 211
enneagram 367
Epe 12, 22, 82, 238
Eridu 210
Er is zoveel meer... 128, 296, 384, 385
Erken 32
ET 49, 139, 140, 200
Etchilhampton 264, 333
Ethiopië 348-349
etic view 22-23, 338
etnocentrisme 191, 193
etnologie 11, 17, 20, 38, 39, 91-92, 109, 205,
214, 298, 359, 365
Etten-Leur 116, 287
Eupen 98, 246
Euwens, Theo (boer) 250
Eva 211, 212, 349
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evolutie(-theorie) 86, 193, 224, 230, 336,
341, 363
exempel (exemplum) 26, 107, 109, 111-120,
122, 142, 143, 175, 189, 242, 338, 341, 361,
366
externe geometrie 332
Eygelshoven 138, 147
fabulieren 313
Face on Mars 47-49, 69, 104, 197, 246, 331
fairy 29, 32
fairy light 39
fairy rings 36
Fairy Tale: a True Story 385
false memory syndrome 139
familiewapen 337
Fandango (spotnaam) 369
fazant 235, 245
Feentänzen 36
Fe-Male project 257, 277-278
feng shui 367
Feyenoord 128, 197, 234
fiets 197
Fifth Force, The 130
Fingerstyle Guitar Solos 22
Finnen 185
fleur de lis 319
Flevopolder 200, 309
FLIR 220
foaf-tale 24, 120
folklore 38
foo fighters 139
Fortuyn, Pim 133, 209, 340
Foster, Jodie 140
fotograferen 291-295, 297, 298-302
fototropisme 100-101, 123, 195, 201
fractal 15, 47, 194, 332, 370
Freya 51, 185, 212, 319
Fries, Friezen 51, 88, 167, 185-186, 203,
211-214, 215
Friesch Dagblad 58
Frodo Balings 54
Frontier 2000: zie Frontier Magazine
Frontier Award 85, 128
Frontier Bookshop 88
Frontier Magazine 73, 80, 85, 88-89, 131-132,
215, 229, 230, 232
Frontier Sciences Foundation 85, 88, 339,
387
Frontier Symposium 12, 88-89, 128, 134136, 145, 174, 175-176, 217, 219, 222, 230,
234, 238, 339-340, 348-349, 359, 361, 379
Fryske Akademy 215
fysica 20, 83-84, 191, 216, 222, 322
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Gaia(-hypothese) 62, 64, 210
Gamer.nl 295
Gardner, Edward (theosoof) 299
Gardner, Laurence (grenswetenschapper)
195
Garijp 40
Gazecki, William 136
gebed 337-338, 342, 362
gebedsgenezing 288
geest van de graancirkel 78, 116
Geheime Dienst 13, 17, 21, 92, 238, 240, 253,
353, 365
Geheimzinnige graancirkels 141
geigerteller 106
Gelderlander, De 250
Geller, Uri 296
Genesis 127, 141, 210
genetische manipulatie 81, 178
genezing 91, 247, 342, 343
genverbrander (geneverbrander) 385
geometrie 83, 85, 89, 91, 99, 103, 138, 164,
165, 218, 249, 321, 329-332, 358, 386
Germanen 54, 204-205, 212, 366
Geryl, Patrick (grenswetenschapper) 176
Geukens, Rob (cereoloog) 245, 382, 383
Gibson, Mel 140-141
Gizeh 208
Glastonbury 329
Glock, Charles Y. 344
Glickman, Michael (cereoloog) 136, 344
gloeiige 39
God 81, 111, 123, 141, 161, 294, 343, 364,
367, 381
Goddijn, Aad (scepticus, wiskundige) 331
Goedereede 343
Golden Ball Hill 232
Golf van Mexico 221
Gomorra 211
Goold, Rita (medium) 325, 386
Goropius Becanus, Johannes 211
Gorp, Jan van: zie Goropius Becanus,
Johannes
goud 127, 210
Goudriaan, Hans (tuinder) 317
Goudriaan, Marita (tuinder) 317
GPS-apparatuur 18, 370
graal: zie Heilige Graal
graancirkelbrood(je) 113-114, 143, 168-171,
241, 243
Graancirkels, codes uit een andere dimensie 90
Graancirkels, een wereldwijd mysterie 86
Graancirkels, Goden en hun geheimen: de
geschiedenis van de Mensheid, beschreven in
het Graan 87, 206
graancirkelzaad 137
graffiti 18, 45, 64, 319
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grapeshots 194, 280, 358
Graveland, ’s- 35-36, 327
gravitropisme 100, 123, 129, 195, 201
Great Balls of Fire 372
Green, Michael (cereoloog) 126, 178
grenswetenschap: passim
Grey (alien) 49, 50, 139, 189, 192, 293, 295
Griffiths, Annie 298
Griffiths, Frances 298-302
groeiknoop 75-76, 87, 93, 96, 99-102, 104,
122, 125, 129, 162, 165, 167, 195, 200, 236,
238, 239, 249, 250, 252, 268, 290, 315, 327,
352, 354, 380
Groen, Frank (ufoloog) 384
Groen, Peter (ufoloog) 295
groepsmeditatie: zie meditatie
Groesbeek 128, 160, 241, 248-252
grondboor 238
Groningen 200, 215-216, 219, 224
Groninger Dagblad 161
Groom Lake 227
Groot, Jan D. de 134-135
Gud 210
Guiran, Jean-Pierre 321
gulden snede 274
Gulden Tunnel project 273-277
haas 105, 179-180, 201, 289
Hackpen 45, 151, 177
Hagen, A. 35
Hak 385
Hampshire 43, 48, 50
handleiding graancirkels maken 247-248
handlijnkunde 367
Hans 33-34
Harderwijk 352
Harmans, Paul (grenswetenschapper) 380
Harry Potter 54, 345
Hartfordshire 27-28
hart met pijl 189, 200-201, 354
Haselhoff, Eltjo (cereoloog) 20, 25-26, 28,
48, 50, 65, 74, 76, 82-85, 89, 96-98, 100-102,
104, 105, 112-118, 120, 129, 131¸ 132, 134,
141, 162-173, 179-181, 188, 195, 197, 204206, 216, 222-223, 255, 258, 262, 277, 283284, 297, 320, 327, 329, 331, 339, 356, 359,
364, 365, 370, 376, 384
HaverSchmidt, François 186, 215
havik 235
Hawkins, Gerald S. (astronoom) 138, 178,
329
hazelaar 180
Hazlewood, Mark (profeet) 341, 380
hazenpad 77, 105, 323
headset 18, 275
healing: zie genezing
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Heaven’s Gate 346, 387
Hebreeuws 55, 88, 178-179, 206
Heerlen 19, 59, 137, 203
Hegge, Herman (cereoloog) 82, 88-89, 91,
128, 132, 134, 227-228, 277, 307, 319
Heijn, Gerrit-Jan 203
heilige 111, 343, 360
Heilige Graal 89, 133, 195, 348-349, 387
heiligenlegende 343
heilsverwachting 81, 86, 336, 343, 362
Heinenoord 375
heks 29-38, 42, 110, 244, 372
heksendansplaats 30-37, 243, 304, 372
heksenkring 27, 29-37, 42, 66-67, 244, 304,
372
Heksenwei 34
hekserij 30, 38
hel 345, 367
Helder, Den 230
helderziend 164, 187
Hemelstier 318, 381
Hendrikx, A. 287
Henskes, Arnold: zie Mirin Dajo
Hereford 138
hertovering 143-144, 345, 367
Hesemann, Michael (cereoloog) 89
Hesselink, Hans 22, 83, 89, 144, 161, 166,
224-225
Hessen 179
Heupers, E. 35
Hexenringen 36
hiernamaals 297, 381
Hietbrink, Willem 212
hoax(er) 16-18, 25-26, 29, 37, 42, 43, 47, 50,
55, 87, 93-98, 100, 103-105, 116-117, 126127, 138, 139, 164, 178, 194, 195, 198, 202,
232-235, 237, 240, 246, 247, 248, 252, 255256, 273, 277, 278, 281, 300, 308, 314, 316,
323, 325-326, 328-330, 332-334, 351-352,
354-358, 359, 363-365, 371, 383, 385
Hoeven 57, 76, 90, 100, 105, 117, 259, 281291, 296-297, 385
Hoffmann, Heinrich 30, 32
homeopathie 22, 89, 131, 137, 144, 224
Hommes, Ineke 321
homo erectus 211
homo ludens 357, 363, 365
homo narrans 365
homo religiosus 338, 363, 365
homo sapiens 205-206
Honey Street 53
Hoogeveen 219
Hooghalen 118
hoogspanningsmast 235, 238, 323, 324
Hoon, Henry de (scepticus, romancier) 29,
102, 137-138, 141, 159, 203, 239, 374
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Hoos, Harald (scepticus) 25, 124, 175, 279,
374
hotspot 57, 326
Houdt, Joop van 257, 274
Houten 305-306
Hubble-telescoop 184
Huiting, Hans (journalist) 161, 200
Hulspas, Marcel (scepticus, astronoom) 129
humor 122, 124
hunebed 55
Hungerford 255
Hussein, Saddam 340-341
Huybrechts, Adrie (boer) 270, 353-357
Huybrechts, Carla (boerin) 270, 353-357
Huybrechts, Hester 270, 354-355
Hynek, Allen (ufo-onderzoeker) 41
hype 366
hypnose 85, 139, 325, 334
Hypnotic power of crop circles, The 85, 329,
335
I Ching 367
Icke, David (grenswetenschapper) 110, 186188, 192, 214, 227, 231, 319, 380
Icke, Vincent (scepticus, astronoom) 104,
220-221
ik-vertelling 281, 302, 304, 316
Illuminati 186, 227, 231, 319
ilyes (cereologe) 344
imitatieve fraude 301
implantaat 139, 231-232, 295
Inca’s 252, 342
incubus 139
In de Ban van de cirkel: Graancirkels in de Lage
Landen 90
In den beginne... 127, 184-185
Independence Day 140
India 348
Indiana Jones 348
Indische Oceaan 210
individualisering 55, 345
infrarood-apparatuur 91, 220-221, 325-328
initiatie 15, 23, 27, 359
insecticiden 116, 273, 385
insectogram 194
Insight Essences 137
Integraal Onderzoek Natuurfenomenen:
zie ION
intelligentie 181-182, 334
International Crop Circle Database, The 43
International Society for Contemporary
Legend Research: zie ISCLR
interne geometrie 332
internet 385
intertextualiteit 178
invention of tradition 39, 359
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invisible(circle 30, 384
ION 90
Irak 209, 340
Irving, Rob (hoaxer) 46, 124, 247, 256
ISCLR 111, 127
Is it real? Crop circles 127, 370, 371, 375
islam 340
Italië 153, 320
Jaarsma, Dam 39
jack-o’-lantern 39
Jan 244, 382
Janosh (kunstenaar) 137, 147, 176, 340
Janssen, Bert (cereoloog) 26, 78, 82-83, 85,
95, 98, 116, 118, 119, 127, 128, 130, 132-134,
136, 151, 152, 188, 195-196, 202, 219, 224,
234, 236, 238, 244, 249, 251-252, 278, 280,
284, 327-329, 332-335, 338, 339, 344, 357,
386
Japan(s) 337, 338, 368
Jensma, Goffe 215-216
Jezus: zie Christus
Johannes Paulus II 297
Joint Strike Fighter 340
Jong, Hendrik H. de 40
Jong, ir. Jan de 322
Jong, Mereie de 268
journalist 17-19, 41, 58, 59, 161, 173, 198,
200, 227, 228, 240, 242, 256, 277, 294, 300,
302, 321, 325, 326, 339, 365, 369
joystick 182
Julia Set 15, 23-26, 47, 66, 68, 112, 115, 122,
143, 181, 241, 274, 344, 359, 369, 370, 371,
385
Jung, C.G. 286
Jupiter 218, 380
kabbala 367
kabouter 110
Kamphuis, Amiel (cereoloog) 51, 90, 118,
132, 197, 229, 319, 346
kat 34, 35, 106, 238, 315
kat-en-muis-spel 50, 95, 357
Katharen 348
katholiek 111
Keely, John Worrell 224
Kelten 43, 52, 54, 194, 211, 249, 342, 366
Ketelhaven 267, 270, 347, 349-351
Ketelmeer 350
Ketnet 157, 230
Ki 210
kiemproef 76, 96, 99, 102-104, 113, 162, 327
kikker-analogie 180
Kim 382
kinderoffer 187
kinderschrik 38
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King, Andrew 65, 151
Kleefsebaan 250
kleitabletten 127, 183-184
Kliffen, Ina (grenswetenschapster) 165
Klijnstra, Rudi (cereoloog) 90-91, 110, 118119, 152, 182, 188, 339
klonen 133, 141, 381
klopgeest: zie Poltergeist
Knap Hill 232, 234
Knevel op Zaterdag 141
Kollum 39
kolom van licht: zie lichtkolom
komkommertijd 19, 61, 64
kompas 87, 106, 268, 349, 352
Koning Arthur 54, 85, 195
koninginnedag 168, 170
Koning, Roland 167
Kooijman, Henk 35
koolwaterstof-verbinding 119
Koperdraat, Michiel (cereoloog) 87, 156,
229
Koran 360
korenwolf (kinderschrik) 38
Kortenhoef 35
kosmologie 203-214, 241, 361
koude kernfusie 222
Kraaijevelt, Huib 157
krachtplaats 81
Kranenburg-Wyler 250-251
Krasnapolsky 89
kristallen schedel 243, 343
KRO 128, 294
Krommewijk 165
kroongetuige 281, 284
Kubrick, Stanley 377
Kumeling, Jeroen (grenswetenschapper)
130
kunst(enaar) 18, 25, 46, 64, 137, 147, 167,
168, 179, 203, 239, 241, 243, 246, 247, 248,
253, 278, 305-306, 309, 313, 340, 383
kunstmest 104, 303, 310-311
Kwando 88, 211, 214
kwantumfysica 215, 219-220, 322, 367-368,
381
Kwekerij Goudriaan 317
Laatste Avondmaal 242
laboratorium 115-116, 120, 185, 209, 211
Landau 31
landscape art 45, 319
Lang-Bernhard, Nicolette 30
Lara Croft 349
laser 22, 64, 250
Latijn 178
Laughlin 85
Laurel en Hardy 355
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Lauwerijssen, Fons (boer) 287
Lazar, Bob 227
Leeuwarden 215
legende 26, 109, 348, 360
leger 21, 233-234, 240
Leiden 224
Lelystad 260, 303, 306-307, 309, 351, 352,
359
lens flares 96
Levengood, William (cereoloog) 84, 327,
374
Lewis, Chris (kunstenaar) 137
leylijn 52, 54, 81, 87, 93, 96, 99, 106, 161-162,
165-166, 200, 209, 238, 239, 245, 269, 304,
311, 319, 320, 323, 351, 353, 354
lichaamsverhuizing 381
lichtbol 25, 27, 39-40, 74, 81, 84, 85, 91, 93,
96-102, 105, 116, 118-120, 125-126, 128, 133,
136, 139-141, 152, 165, 181-182, 188, 193195, 222, 245-246, 248, 258, 281-285, 287288, 291-294, 297, 298, 302, 327, 337-338,
343, 356, 364, 372, 375, 379
lichtcirkels 262, 317, 320-322, 362
lichtkolom 285-286, 302
lichtsnelheid 182, 191, 368
lichtwezen 133-134, 189, 256
Liekens, Paul (grenswetenschapper) 217
Life and Cooking 128, 296
Life Magazine 322
Lijkwade van Turijn 133
Linneausweg 317
Linde, D.M. van der (boer) 235-236
Linde, R.D. van der 158
Linden, Cornelis over de 186, 215
Lisdoddeweg 306-307
Loch Ness 133
logo 186, 199-200, 319
Londen 47, 246, 348
Lonely Planet 53
longeren 304
Lord of the Rings 345
Los Alamos National Laboratories 22
Lourdes 342
Lundberg, John (hoaxer) 47, 246-247, 252253, 278-280, 316
Lutz, Uwe 251-252
Maarsingh, Aike (boer) 200
Maastricht 212
maaiduivel 27-29, 38, 39, 125, 244, 359
maanlanding: zie moonhoax
Maayer, Remco de (assyrioloog) 224
Madiwodo 128, 227
Magdalena, Maria 387
magisch denken 107, 177, 209
magnesiumoxide 119
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magnetisme 106
magnetometer 106
Magyaren 185
maïsdoolhof 261, 317-318
Maitreya 321
mandala 47, 194, 279, 332
Mandelbrot set 194, 251
manna 195
Marduk 380
Margraten 36
Maria-verschijning 56, 111, 322, 360
Marlborough 45
Mars 132, 165, 210, 218, 229
Martians Have Landed, The 360
Masao, Maki (cereoloog) 337-338, 368
massaspectograaf 196
Matrix, The 130, 135, 177, 367
Maussan, Jaime (ufoloog) 221
Maya-kalender 47, 68, 133, 187, 341
Maya’s 252
McDonalds 319
McDonald Observatorium 228-229
McTaggart, Lynne 271, 367
Meaden, G. Terence (cereoloog) 45, 126,
194, 325, 369
Medea 212
Medemblik 212
meditatie 19, 52, 337-338, 342-343, 346, 362,
368
medium 247, 281, 291, 296
Meer, Anneke van der 309
Meertens Instituut 11, 38, 61-62, 107, 250,
287, 372, 380
Meerval, De 198
Meester Kwel 215
meetlint 52, 91, 269, 275, 376
Mekelenkamp, boer 314
Melick 113, 331
Melissen, Mattijs 290
Melkweg 189-190, 208
meme 109, 120-124, 175, 180, 188, 189, 243,
303, 318, 361, 364
memetics 120
memorate 109, 281
Men in Black 140
mensenwerk 12, 19, 21, 25, 46, 50, 59-64, 93,
103-104, 127, 166, 167, 174, 188, 197, 198,
232, 234, 236-237, 239-240, 244-246, 250,
252, 275, 287, 290, 307, 309-312, 314, 318,
327, 329, 333, 351, 353, 358, 359, 364-365,
370
Mercurius 218
Merzenich 32
Mesopotamië 210
Messias 321-322
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Mexico 220-221, 343
MI5: zie geheime dienst
Middenstip, De 82
Midsomer Murders 138
Milieudienst Rijnmond 22
Milieu- en Natuurplanbureau 20, 327
Milk Hill 47, 52, 151, 177
Min Min Lichten 40
Mir 221
Mirin Dajo 135, 145
missing time 139
Mission to Mars 49
Mitsubishi 196-197
mobieltje 98, 106, 107, 108, 198, 199, 256,
304, 326, 354
mockumentary 377, 382
moderne sage: zie Broodje Aap-verhaal
Moduled Electric Generator 222
Moeder Natuur: zie Gaia
Moes, Ron 160, 248-249
Mönchengladbach 249
mono-atomair poedergoud 195
moonhoax 128, 132, 227-229, 377
Moors, Irene 128, 296, 385
Moravec, Mark 40
morfogenetisch veld 177, 188, 202, 334, 367
moslims, moslimlanden 56
Mosselman-De Bruin, Sjoukje 40
Moulton Howe, Linda 132, 294
Mowing Devil: zie maaiduivel
muis, het verhaal van de 113-114, 168
Mulder, Skully (nickname) 130
Müller, Andreas (cereoloog) 30, 32-34, 44,
66, 136, 179, 386
Munabtutu 211
Musch, Hilda (regressietherapeute) 139,
384
muteren, mutatie 121
Mystery of the Crop Circles 126
mythologie 127, 183-185, 193, 206, 213, 214,
215, 221, 244, 341, 366
mytholoog 110, 186
nachtmerrie 139
nachtwake: zie night watch
NASA 48, 155, 218, 228
Nature 34
National Geographic Channel 126-127
National Trust 54
NATO 138
Natural History of Staffordshire, The 30
Natuurpark Lelystad 307
natuurwezens 81
Nazca-lijnen 183, 252
NCRV 128
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Nederlands 88, 185, 211-213
Nederlandse Volksverhalenbank 11, 40,
372, 377, 380, 382
neef Theunis 212
Nefilim 127, 210
neopaganisme 342, 367
Neptunus 212, 218, 380
Netwerk 128, 130, 252-253
Nevada 85, 227
New Age 54, 56, 109, 124, 125, 127, 130,
131, 176-177, 180, 188, 203, 209, 322, 335,
340, 341, 342, 345, 363, 366-368
Newton, Isaac 345
New World Order 186, 231
Nexus 85
Nexus Magazine 132
Nibiru (Tiende Planeet) 81, 87-88, 127-128,
178, 184, 187, 189, 191, 208-211, 213, 218,
318, 341, 380
Niburu (website) 130, 175, 227
Nickell, Joe (scepticus) 18
Niederzier 30-31
Nienhuis, Rinus (ufoloog) 130, 221, 295,
384
Nieuwerkerk 100, 105, 255, 273-274, 278,
308, 370
Nieuwe Wereldorde: zie New World Order
Nieuwsblad van het Noorden 161, 168
Nieuwsbrief Leylijnen 129
Nieuwslicht 221
night watch 48, 126, 133, 248, 325-327
Nijeboer, Arjen (grenswetenschapper) 132
Nijl 208
Nijmegen 248, 250
Noach 211
Noord-Hollands Dagblad 294
Nordics 189, 192
Nostradamus 133
notaris 275
Nozzman 124
NRZ (Neue Ruhr / Rhein Zeitung) 251
nulpunt-energie (vgl. ook vrije energie) 30,
90, 206, 217, 222-223, 368, 381
numerologie 55, 88, 179, 203, 206, 209
ocarina 337
Ockhams Scheermes 364-365, 388
Ockham, Willem van 388
Oeken 119
Oera Linda Boek 88, 133, 185-186, 212, 214,
215-216, 319
Oers, C. van 35
oertaal 88, 211-212, 214
Oibibio 203
Old Hag 139
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Oliver’s Castle 97, 246, 337
Oltmans, Willem 132, 134, 340-341
Omloop, De 314
ompolen: zie pool-verschuiving
Omroep Brabant 128, 283, 290, 291, 294, 297
Omroep Flevoland 198, 308, 351
Omroep Gelderland 355
onttovering 345
ontvoering: zie alien abduction
ontvolkingspolitiek 230
onweerlegbaarheid 143, 174, 175, 189, 361
ooggetuige 96, 128, 283, 285, 312, 313
Oosterhuis, Henk 150
open mind 120, 122, 185
opinion leaders 134, 339
Orange 318
orgon 165
origami 265, 337
Orion 51, 208
Orsera 320
Osborn, Maurice 51
Ossebaard, Janet (cereologe) 22, 50, 77-78,
82, 85, 86, 114-116, 119, 127, 132-134, 136,
152, 160, 196, 197, 232-234, 236, 238, 284285, 290, 302, 320-322, 327, 338, 339, 340,
342, 344, 384
ostension 37, 241-254, 281, 303, 305, 316,
318, 335, 345, 362, 376
Oud-Beijerland 330-331
Oudega 40
Oudenbosch 297
Oude Tonge 128, 197, 234
overbemesting 64
Oxfordshire 45
ozonlaag 229-230
Paijmans, Theo (grenswetenschapper) 30,
128, 222, 224
Paleo-SETI 183, 206
Palma, Brian de 49
PalTalk 130
Pape Jan 348
paradijs 211-212
parallel universum 189
paranormaal 207, 282, 296, 297, 298, 299,
301, 323, 334, 339, 345, 347, 368
parapsychologie 301, 385
Partridge, C. 343
patent 223
paus 297, 367
pelgrimage: zie bedevaart
pendel(en) 52, 106, 165, 243, 367
Penfold, Pamela 319
Pentagon 231
pentagram 103, 331
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Perfecte produkt, Het 377, 382
perpetuum mobile 222
personal narrative 109, 114, 281
Peru 183, 252
Peuter, Bas de (boer) 311-313
Pewsey 45, 52, 53, 234, 327
Philips 22, 83, 130, 377
Photographing Fairies 385
Photoshop 17, 197, 295
Physiologia Plantarum 84, 222
pictogram 47, 60, 194
Piek, Pleun (boer) 260, 306-311, 385
Pieper, Roel 130
Pietje Bell 215
piramide 89, 133, 206, 207-208, 211
pixie 39
Place to Stay, A 141
Planet X: zie Nibiru en Tiende Planeet
plasmabol 221, 372
plasmavortex-theorie 46
Plato 22, 130, 370
Plein Publiek 128
Plott, Robert 29-30
Pluto 184, 218, 380
Pluut, Hans (grenswetenschapper) 319
Pol, Pieter van der (croppie) 351, 355, 356
pole-shift: zie pool-verschuiving
pole-shot 87, 162-163, 172, 174, 270, 351, 356
Polet, Nancy (cereologe) 42, 89, 125, 347
Poltergeist 384, 385
poly-interpretabel 178
polymeer 119
poly-receptie 125-142, 361
Pont, De 374
pool-verschuiving 89, 133, 187, 208, 341
Poorterman, Evert Jan (cereoloog) 51, 88,
128, 130, 132, 186, 188, 197, 209-214, 215216, 224, 244, 302, 318-319
portal 142, 191
Portnoy, Ethel 303, 360
post-modernisme 367
Prana 131
Predator 140
Presbyter Johannis: zie Pape Jan
priester 134, 367
primeur 281, 283
Princess Mary’s Gift Book 300
Pringle, Lucy (cereologe) 44, 68-70, 114, 136,
153, 264, 266
profeet 134, 145, 192, 341, 380
proto-ostension 254, 281-302, 303, 304, 316,
345, 362
Provincialeweg Noord 312, 314
pseudo-ostension 37, 254, 255-256, 273-280,
281, 301, 303, 304, 316, 326, 362, 376
pseudo-wetenschap 217
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212
Puerto Rico 48
Pythagoras 251
quasi-ostension 254, 303-316, 326, 362
Quest, The 85
Quick, A.J. (boer) 314
Raadsel van de graancirkels, Het 25, 84
Rabobank 281
radar 220-221
Radio Rijnmond 128
Radio Westerwolde 167
Raël 192, 381
Raëliaanse Beweging 133, 346, 381
RAF 24
Randi, James (debunker) 127, 300, 370
random sampling 129
Rapid Eye Movement: zie REM-slaap
rassen 185, 211
reclame 385
Red Bull 318
regressietherapie 384
reïncarnatie
ï
ïncarnatie
134, 209, 230, 367, 381
REM-slaap 139, 378
Remy, Nicolas 30
René, Ralph 227
Rennes-le-Chateau 348
repertoire-dynamiek 189-202, 361
Reptilians 186-187, 192, 210, 227, 319, 380
reus 45, 127, 183
Reuter 30-31
Ridder, Willem de 130, 134
Ridderradio 130
Ridgeway 52
Riebeek, Martin (kunstenaar) 305
Riet, Ad van der 259, 287-289
Riet, Adriaan van der (boer) 105, 259, 287289
ritueel 342, 344
RIVM 20, 327
Robbert: Van Zorgenkind tot Medium 282, 296
Robbin 374
Rockefeller 187
roggemoeder (kinderschrik) 38
Rome 297
rondedans 32-33
Ronde Tafel-ridders 348
roofvogel 85, 106, 238, 315
Rooker, Reindert 90
Roswell 139, 182, 371
Rotating Flattening Fan 98, 195, 284
Rothschild 187
Round in Circles 325, 369
RTL (Duitsland) 256
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59, 137, 296, 385
139, 166
RTL Boulevard 128, 294
Rügen 384
ruimtebrood 119
ruimteschip 189, 192, 204, 221, 227, 252,
313, 381
ruimte-tijd-continuüm 189, 191
Ruprecht 212
Russell, Wil (hoaxer) 247
RVU 127
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Sagan, Carl 140
sage 11, 26, 27, 33, 34, 37, 40, 54, 109-111,
183, 187, 241, 304, 360, 366, 380, 385
Saïe 137
Salisbury Vlakte 233
samenzwering: zie complot-theorie
Samsung 154, 197
satanisme 187, 247
satelliet 250
satellietcirkel 194, 280
Saturnus 218
Saunière, François Berenger 348-349
SBS6 157, 200
Scarborough 300
scepticus: passim
schadevergoeding 290, 375
schapencirkel 317, 319, 320
schatkaart 348
schepping, schepper 51, 87-88, 127, 178,
179, 184-185, 206, 209, 210-213, 341, 366
Schippers, Thomas 373
schizofrenie 281
Schnabel, Jim (hoaxer, journalist) 325, 369,
383
Schnall, Peter 126
Schoenmakers, T. (ufoloog) 60
Schopenhauer 22, 370
Schorpioen, De 143-144, 161-174, 181, 241
Schotland 319, 321
Schouwen-Duiveland 57
Schwochow, Jan (cereoloog) 374
sciencefiction 190, 192-193, 366, 375
Secrecy Act 223
secularisatie 55, 345
sekte 379
Selfish Gene, The 120
SETI 48, 50, 140, 189, 373
shape-shifters 139, 186
Shapiro, Desy (grenswetenschapper) 343
Shapiro, Joshua (grenswetenschapper) 343
Share Nederland 165, 321
Sheffield 111, 127
Sheldrake, Rupert 367
Sherlock Holmes 299
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Shire 54
Shyamalan, M. Night 140
Shyness Factor 18, 370
Siberië 342
Siegenbeek van Heukelom, Anouk 306
Signs 55, 62, 64, 125, 140-142, 148, 256, 370,
374
Silbury Hill 47, 52, 85, 133, 145, 337, 342
Silbury Hole Enigma, The 85
Silent Circle, The 52
Silent Warnings: zie Warnings
silicium 49, 196
siliciumdioxide 118, 195
siliconen 119
Silva, Freddy (cereoloog) 383
Simonshaven 106, 158, 227, 235-239
Simons, Sander 59
Singraven (non van...) 385
sint-elmsvuur 181
Sinterklaas 210, 212
Sint Pieter 297
Sitchin, Zecharia 87, 110, 127-128, 132, 178,
184-186, 188, 193, 205, 209, 214, 218-219,
221, 224, 244, 318, 341, 380
sjamanisme 130, 244, 342
Skepsis: zie Stichting Skepsis
Skepsis-watchers 129
Skepter 20, 129, 277
Skull & Bones Society 133
slaaf 210-212, 341
slaapverlamming 139
slapers 177
Sleipnir 212
Sloot, Jan (uitvinder, oplichter?) 130-131,
298, 382
Smid, Bert 161
smileybende 121
Smith, Paul (etnoloog) 301
Smith, Stephen J. (musicus) 138
sneeuwcirkel 283, 302
snoeien 105, 289, 323
Snoek, Leen (boer) 314-315
Sodom 211
Soldt, Wilfred van (Assyrioloog) 380
sonde 96
Space Shuttle 229
Speelman, Rick (ufoloog) 98
spiegelen 179, 207
Spielberg, Steven 139, 305, 378
spijkerschrift 224
spiritisme 299, 367
spiritualiteit 54, 56, 337-346, 362
spiritueel nihilisme 345
Spirituele Krant, De 132
Sp!ts, De 306, 309
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spokerij 54, 130
sprinkhaanrietzanger 325
sproeispoor 93, 100, 198, 199, 237, 240, 244,
255, 276, 279, 288, 307, 314, 315, 333, 356,
357
sprookje 11, 27, 33, 34, 37, 54, 109, 281, 366,
372
spyrograaf 194
Stadskanaal 57, 143-144, 161-174, 189, 200201, 241, 354, 355, 378
stadssage: zie Broodje Aapverhaal
stalkaars 39
Standdaarbuiten 77, 317, 323-324
Stargate 191
Star Trek 191, 375
Star Wars-saga 140, 191
Statham, B.G. 72
Stay Green 317
Stealth-vliegtuig 227
ster 155, 190, 228, 380
Stern TV 256
sterrenstelsel 190, 380
Stichting Milieubewustzijn 327
Stichting PTAH 57, 86, 90, 197, 349
Stichting Skepsis 20, 129
Stichting Solidariteit onder Mensen 168
Stichting ?Tekens 88, 129
Stoffels, Hyme 367
Stonehenge 15, 23-24, 26, 52, 53, 55, 66, 72,
126, 225, 342, 344
stormschade: zie windschade
Strooker, Shireen 128
subliminale boodschap 182, 230, 334, 382
succubus 139
Sumerië, Sumeriërs 88, 127, 183-186, 209213, 224, 366
Surrey 34
survival of the fittest 121
suspension of disbelief 37, 109
Sussex 34
swirl 245, 358
swastika 104, 197
Taken 139, 305
Talbott, Nancy (cereologe) 84, 136, 285-286,
374
tarot 52, 367
tatoeage 319
Tawsmead Copse 334
Taylor, Busty (cereoloog) 24, 136, 370, 383
Taylor, Rod 24
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Team Satan (hoaxers) 47, 127, 241, 246, 253,
279, 370, 371
tegenkrachten 232-234
teken des tijds 82, 188, 322, 337, 341
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Telegraaf, De 150, 200, 294, 323
telepathie 91, 187, 189, 293
Tempeliers 348-349
temporary temple 243, 337, 342
terrorisme 21
Tesla, Nikola 133, 224
Teuben, Anton (grenswetenschapper) 130,
227
Teuge 248
Texas 229
Texel 212
theorema’s van Hawkins 138, 329-332, 386
theosofie 299, 339, 366
Thomas, Andy (cereoloog) 136
Thompson, Stith 28
Thor: zie Donar
Three Bananas in a Basket 116
Tiamat 210
Tiende Planeet: zie Nibiru
Time Machine, The 191
Times, The 301
TITS 197
Titulaer, Chriet 41
Toby, Albert (grenswetenschapper) 230231, 382
toe-eigening 281
Toering, Roel (journalist) 161, 164, 173
toerisme, toerist 17, 19, 24, 43, 52-54, 57, 60,
61, 251, 310, 342, 355, 365
toeval (bestaat niet) 177, 179, 180, 209
Tolkien, J.R.R. 54, 133-134
Toonen, Peter (grenswetenschapper) 339
Torquay 55
Toveressenwei 34
toverij 360
tractorspoor: zie sproeispoor
tramline: zie sproeispoor
Trouw 321
Trouw, Rob (grenswetenschapper) 239
Trouw-De Boer, Nettie
(grenswetenschapper) 239
TU Delft 322
Tully Nests 46
Twaalfde Planeet: zie Tiende Planeet
Twin Towers 209, 231
Twister 347
Ubachsberg 98
Uffington 44, 45
ufo 40, 45, 50, 55, 60, 62, 64, 81, 89, 119, 122,
126, 129, 131-133, 136, 139, 161, 166, 183,
191-192, 194, 213, 217, 220-221, 223, 230,
248, 256, 287, 343, 367, 374, 385
UFO – Great Balls of Fire 372
ufo-landingsplaats (Houten) 305-306
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ufologie, ufoloog, ufo-cultus 30, 41, 46, 56,
60, 131, 140-141, 182, 189, 202, 221, 251,
346, 371
UFO Magazine 132
UFOnet 129, 373
UfoPlaza 98, 129
uitsluiting 90
uitverkiezing 176-177, 185, 192-193, 343
Universiteit van Sussex 325
Universiteit van Utrecht 319, 327
Uppel 261, 303, 306, 311-316
Uranus 184, 218, 380
Urk, Klaas van (grenswetenschapper) 348349
Urk, Riekelt van (grenswetenschapper) 348
Uther, Hans-Jörg 28
Utrecht 20, 176, 320-321
Val Canzoi 320
Valkenburg 102, 159, 239
Van Allen Belt 228
vandalisme 37, 42, 64, 307-308, 323, 353
Vanishing Hitchhiker, The 111, (322), 360
Vanstiphout, Herman (assyrioloog) 224
VARA 22¸ 221
varende vrouw (wervelwind) 38
Vaticaan 349
Veelen, Arjen van (scepticus) 339
Veenhuis, Hans 260, 307
Veen-Voskuijl, Paula 90, 229
vee-verminking: zie cattle mutilation
Veld, Het 271, 367-368
Venus 210, 218, 380
Verburg, Astrid 171
Verenigde Naties 191
verfbrander 288
verhaal-acceptatie 175, 177, 180-188, 361,
363
verhaal-stapeling 175, 180-188, 361, 363
verlossersrol, verlossing 81, 291, 343, 345
Vermeulen, Bram 86, 127-128, 130, 134,
184, 219
Verwijs, Eelco 186, 215
Verseput, Jaap (boer) 386
verzekering 353
Vigay, Paul (cereoloog) 43, 49, 97, 136, 140,
329, 370, 373
Vijf in het Land 166
Vijf Uur Show 288
Viking 48
viscirkel 262, 317, 320
Vledderhuizen 144, 161, 378
Vliegveld Lelystad 307
Vloeivelden 165
Vodafone 107, 189, 199-200, 354
voederbieten 307
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volksetymologie 180
volkskunde: zie etnologie
Volkskundevragenlijst 61
Volkskundige Trefwoordenbank 38, 372
volksmoeder 51, 185, 212, 319
volksverhaal 11-12, 23-24, 28-30, 34, 36, 39,
92, 109, 120, 298
Voorne-Putten 235
Vorilhon, Claude: zie Raël
vorm-evolutie 189, 194, 248
Vos, Ed (cereoloog) 90-91, 129, 130, 168,
304, 385
Voskuil, J.J. 38, 250
Vossemeerdijk 350
VRPO 128, 227-228, 377
Vreemde Verhalen 128
Vries, A. de (boer) 304
vrije energie (vgl. ook nulpunt-energie)
128, 131, 192, 215, 222-224
Vrije Universiteit 98, 359
vrijmetselaars 187, 380
Vrouwenpolder 34
VRT 277
VU: zie Vrije Universiteit
Vught, Bianca van (journaliste) 291-294
vuifs 39
vurige beer 39
vuurbal 39
vuurbol 39
vuurman 39
vuurwerk 288
waarzeggerij 288
Wabe, John (zie ook John Wheyleigh): 97,
375
Waden Hill 328
Wakker Dier 154, 197
Walpurgisnacht 31-32, 243
Wannes 382
wapenschild 186
Wardenier, Johannes (uitvinder, oplichter?)
224, 298, 377
Warnings 141-142, 149, 370
War of the Worlds 140, 378
warp speed 191
waslaag 103, 290
WDR 249
weerballon 221
Welcome to Wiltshire 2002 53
Wells, H.G. 191, 378
Wenderlich, Stephan 251-252
Wenen 262
wereldregering 186, 340
wervelwind 43, 46, 62, 64, 166, 314, 315
Wesel 251
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Wessex Skeptics 126-127, 383
Westbury 45, 325-326
Westen, Chris (kunstenaar) 150, 167-171,
243
Westerwolde Nieuws 161, 168
Westhouse 167
Westkanaal 248
West Kennett Long Barrow 47, 52
wetenschaps-ambivalentie 215-225, 241,
361
Weterings, Koen (bioloog) 375
Wet van Behoud van Energie 222
What Happened on the Moon? An Investigation
into Apollo 377
What The Bleep Do We Know!? 272, 367-368
Wheyleigh, John (zie ook John Wabe) 97,
375
whistle blowers 228
White Crow 325, 327
white horse 43, 44-45, 52, 53, 55, 326
wicca 39, 363, 367
wichelroede(loper) 19, 52, 87, 99, 106-107,
162-163, 209, 233, 238, 243, 244, 245, 247,
269, 288, 319, 351, 353, 354
Wiel van Faraday 222
Wijbenga, Marjan 58
Wilde Jacht, De 38
wilde lantaarn 39
Wilhelminaoord 351
will-o’-the-wisp 39
Wilson, Terry (cereoloog) 371
Wiltshire 15, 19, 43, 52-54, 115, 133, 255,
327, 347
windhoos 38
windschade 38, 42, 100, 104, 303, 306, 315316
Windsor 187
Wingfield, George (cereoloog) 126
Winschoten 167
Winterbourne Bassett 264, 332-333
winterslaap 191
wiskunde 15, 16, 45, 81, 99, 181-182, 194,
218, 329-334
wit paard: zie White horse
Witte Huis 182, 190, 370
Wittem 197
Witteman, Paul 221
Witteveen, Annemieke (cereologe) 90, 133134, 137, 371
Witteveen, Willem (cereoloog) 133-134
witte wieven 38
Wodan 212
wonder 111, 127, 343, 360, 368
Wonderen Bestaan 128, 281, 282, 287, 294
Woodborough Hill 133, 151, 328
Woodhenge 52
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wormgaten 182, 189, 191
Woudstra, Hans (boer) 58
Woudstra, Joke 58
Wright, Arthur 298, 299
Wright, Elsie 298-302
Wright, Polly 298, 299
WYBIWYS 317-324, 362
Yorkshire Evening Post 301
zaailijn 244, 279-280, 314, 383
Zeeuwsch sagenboek 34
zegelring 179
zelfdwang 175
zeshoek 182, 330, 331
Zestienhoven 237
Zetten 165
ziel 294, 381
zielsverhuizing: zie reïncarnatie
ï
ïncarnatie
Zierikzee 273
zingeving 56, 64, 302, 345
Zitman, Wim (grenswetenschapper) 132
Zodiac 326
zon 101-102, 218, 228, 380
zondvloed 208, 211, 213, 341
zonnecultus 319
Zonnemaire 386
Zutphen 118
zwaartekracht 223-224
zwanenprinses 33-34, 37
Zwarte Piet 210, 212
zwart gat 191, 192
Zwölf Schwäne, Die 33, 37
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