Ufo
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Nou doagen weer korder worden en naachten laanger, maag ik geern ien lucht om kieken, as
t helder is vanzulf. Om te zain of der ook wat biezunders te zain is. Mien oogst is tot nou tou:
vrij veul meteoren (valende steerns). En kometen, woaronder ain van de bekendsten, Halley,
ien joaren '90. Verder veul satellieten, mit veureg joar nog André Kuipers ien ISS en eerder
Wubbo Ockels ien spaceshuttle.
Verder netuurlek de bekende sterrebeelden, Grode en Klaine Beer, Poolster en zo. En ook
haile heldere 'steerns', de planeten Mars, Venus en Jupiter. En hail sums t noorderlicht of poollicht. Ien veurige aiw, ien t lest van tachteger joaren, was dat ook ien onze contrainen hail goud
te zain. n Zeldzoam spectaculair gezicht, k heb ter mooie dia's van moakt.
Tot op zekere hoogte bennen dit nog 'normoale', netuurleke verschienseln. Der schienen ook
'abnormoale' verschienseln te wezen, Ufo's bieveurbeeld. Ik heur en lees al joaren staarke
verhoalen van mensen dij n Ufo zain hebben. Of dij werkelk bestoan of nait, loat ik ien t midden, dat wil ik geern zulf ervoaren.
t Vaalt mie traauwens op dat mensen dij ien Ufo's geloven, zukke dingen veul voaker zain as
mensen dij der nait ien geloven. Je zain wat je geern zain willen, doar je ien geloven. Mor dat
geldt ook omgekeerd, paardie mensen waaigern te zain wat volgens heur opvattens nait bestoan kin. n Kwestie van perceptie, volgens mie.
Ik heb dus nog nooit gain Ufo zain. Alewel..., tòt n joarofwat leden. Ik heb dou op n oavend
ienderdoad wat vremds zain ien lucht. Het was ien zummer van 2010, tiedens t WK voetbal
ien Zuud-Oafrikoa. Nederland haar dij mirreg wonnen van Brazilië mit 2-1. t Haile laand was
ket-oet, overaal ien krougen en op stroat wer juicht, toeterd en daanst. Zol t nou den tóch nog
ais n moal lukken goan, noa twij verloren finoales?
Op dijzulfde dag ree ik mit auto soavends om even veur twaalf deur t centrum van Auwerd.
t Was ien hoofdstroat en doar mag je mor 30 km rieden en ik ree keureg netjes hail stoareg.
Ook mit vandoan, omdat bie supermaart n groepke kwoajonges mit n vlag haalf op weg ston
te belken van: "Hòl-lànd, Hòl-lànd..."
Ienains zaag ik schuuns boven mie ien lucht n lichtgevend ding, n oraanje-geelachteg licht. t
Verploatste hom vrij langsoam, t leek wel n helicopter, ook op dij hoogte, zo'n 50 tot 100 meter
hoog, noar mien schatten. Noa dij geweldege overwinnen van Nederland op Brazilië dij mirreg,
konden summege voetbaalgekken tot roare dingen ien stoat wezen, volgens mie. Haren ze
meschain n helicopter huurd...?
Zo'n helicopter met n oraanje verlichten kon ik mie aargens wel iendenken. Mor ik heurde niks
en dat von ik vremd. Meschain lag dat aan t motorgeluud van mien aigen auto, of t lewaaien
van dij jongelu, bedocht ik. Alewel, n leegvlaigende helicopter moakt toch echt n bult keboal.
Dus nee, dit kon toch aigelk gain helicopter wezen, onnaaierde ik. Was dit den meschain n
Ufo?
Ik kon t verschiensel nait haildaal goud bekieken vanoet auto. Ik mos oppazen veur dij
juchternde jonges, veur parkeerde auto's aan kaant van stroat en der ree ook nog n auto
achter mie. Zodounde kon ik mie gain roare strapatsen veroorloven. Even boeten dörp, langs
t Van Starkenborghkenoal, vlak noa brug, heb ik auto aan kaant zet en ben oetstapt om te
kieken of t licht ter nog was. En verdold, t was der nog.
Dizze 'Ufo' was van vörm min of meer n stoande rechthouk. En t licht leek dat t streepkes
waren. Of der smale horizontoale boanen mit LED-lampkes stief noast nkander op n paneel
zaten. Hai sweefde nog aalweg boven Auwerd en bewoog hail langsoam noar t westen. t Licht
nam ien staarkte beurtelings n beetje tou en òf. Der was haildaal gain geluud te heuren, t
waaide hoast nait en lucht was helder van steerns.
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t Was gain staark licht of slim fèl, mor wel zo dudelk dat ik hom makkelk volgen kon. n Ketaaier
noadat ik auto aan kaant zet haar, nam t licht zodoaneg òf, dat t op n duur stoaregaan haildaal
doofde. Ik wis zeker dat e nait achter hoezen of bomen schoel ging, doarveur sweefde hai te
hoog. Hai leek gewoon 'oet' te goan.
Há, nou zaag ik den eindelk ook ais n Ufo, docht ik bie miezulf. Mor van aanderkaant vertraauwde ik t ook nait recht. t Licht bewoog aigelk te langsoam, min of meer noatuurlijk. Nait
spectaculair, met felle flitsen of vlugge bewegings, zoas dat voak gait mit Ufo's volgens zeggen.
t Ding ‘dreef’ as t woare gewoon op wiend. Volgens mie was t n doodnormoal ding. Ik was ook
hail nait hister, ik von der aigelk niks biezunders aan.
Van aanderkaant, ik wis nait wat t den wèl was. Aanderdoags heb ik even wat op internet
googled op 'Aduard' en 'UFO' en kreeg as eerste de Niburu-site op t schaarm. t Is website
van journalist, zoakenman en Ufo-watcher, Anton Teuben, dij vrouger ien Winzum woonde en
loader verhoesd is noar aander ploatsen.
Teuben is haildaal gek van Ufo’s, verzoamelt ale berichten der over oet haile wereld en
hai wait zeker dat ter spannende dingen gebeuren, eerdoags. Dat wie contact moaken mit
boetenoardse wezens en zo. Geef hom nog gain vinger, want hai gript joe haile haand en je
kommen mor naauw weer van hom òf.
k Heb zulf niks mit dij dweperghaid van hom. Mor op zien site zaag ik aal n haile bult meldings van dezulfde soort oet Hoogkerk, Zuidhörn, Auwerd, apmoal ien t Westerketaaier. Veul
mensen haren bie oavend oraanje bollen, dito lichten en meer van zukswat zain, kleur oraanje
overheerste doarbie. t Scheen doar leste tied voaker veur te kommen. Ik haar t mie dus nait
verbeeld, doar ik traauwens ook haildaal nait aan twievelde.
Mainste meldings op dizze site waren voag en zweverg van toon. Goud woarnemen is nog n
haile kunst. Mor der was aìn ofwiekende melding bie van n Chinese of Thaise lampion. Ook
doarover heb ik even googled. Zo'n lampion is n vrij groot, rond ding van riespepier, ongeveer
80 cm tot n meter hoog en zo'n 40 cm ien deursnee, aan onderkaant open en mit n vuurke of
n keers der onderien op n soort reuster.
As lucht vanbinnen waarm genog is gaait zo'n lampion oet homzulf omhoog, net as mit n
haideluchtballon. t Vlamke zörgt veur n mooi lichteffect en wiend dut de rest. Ien t Verre Oosten
worden dizze lampions massoal oploaten bie religieuze of feestelke gelegenheden.
Ach, je willen geern n rationele verkloaren. Alewel je doarmit voak ook t onverwachte kepot
redenaaiern kinnen. Mor veur mie zo dudelk as wat, dit was dit n Thiase lampion, want ales
klopte mit wat ik zain haar. En zodounde was dat, wat ik dij oavend zain haar, gain Ufo meer
veur mie. Toch schane...
t Woord Ufo het traauwens n hail aander betakenis kregen bie veul mensen. n 'Ufo' is n vlaigende schuddel mit boetenoardse wezens der ien. Toch was dit verschiensel veur mie eerst wel
degelk n Ufo, ien letterleke betaikenis. n Unidentified Flying Object, n onbekend vlaigend fertuut, zeg mor.
Mor ik blief nog altied oetkieken noar zo'n boetenoardse Ufo…
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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