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sterre ...

Die mens begin toenemend die heelal verken 
en kort-kort word nuwe ontdekkings gemaak. 
Dit het die bekende vraag: ‘Is ons alleen in 
die ruimte?’ weer op die voorgrond gebring. 
Alex J Coyne het gaan ondersoek instel

In DIe
E

lizabeth Klarer is in 1910 gebore, 
die jaar van Halley se komeet. 
Sy is een van Suid-Afrika se 
bekendste gevalle van kontak 

met wesens uit die buitenste ruimte. 
Sy het beweer dat sy kontak met ’n 
ruimtewese en wetenskaplike genaamd 
Akon gehad het. 

Volgens haar het hulle verskeie kere na 
sy tuisplaneet in Alpha Centauri, Meton, 
gereis. In haar outobiografie Beyond the 
Light Barrier beskryf sy Akon se planeet as 
“fantasties mooi, met wye grasperke, lieflike 
bome, blink geboue en eksotiese kleure”. 
Akon het ook vir haar gesê dat Meton net 
elektrisiteit uit die atmosfeer vir hul kragbe
hoeftes gebruik en dus nie probleme met 
besoedeling het nie.

Elizabeth was dadelik verlief op Akon en 
het volgens haar op Meton, ná vier aard
maande, die lewe aan Akon se kind, Ayling, 
geskenk. Sy het teruggekeer aarde toe met 
die belofte dat Akon sal terugkeer vir haar. 
Ayling het op Meton agtergebly om te leer.

Elizabeth Klarer is dikwels as eksentriek 
en vreemd beskryf. Sy het ’n blywende 
indruk gelaat op almal wat met haar kennis 
gemaak het.

Elizabeth was die inspirasie agter lied
jieskrywer Jim Neversink se liedjie Even 
Elizabeth Klarer vanaf sy album Shakey is 
Good. Oor haar sê hy: “Ek glo haar en haar 
verhaal. Ek het ’n nabye plaas besoek en 
met mense gepraat wat haar geken het. 
Hulle het gedink sy was ’n bietjie mal, maar 
ek dink nie so nie.”

“Ek het haar lank terug ontmoet, eenkeer 
in 1973 by ’n seminaar oor parapsigologie 
in Johannesburg,” sê Colin Garvie, nou ’n 
teoloog, maar ook voormalige elektroniese 
en rekenaartegnikus by Hartebeesthoek 
Deep Space Instrumentation Facility. “Sy 
het ’n bietjie vreemd voorgekom, maar sy 
was ook betowerend, met ’n merkwaardige 
kennis van lugvaart. Iets hiervan kom deur 
in haar boek.” Hy was beïndruk deur haar 
charismatiese teenwoordigheid. “Sy was 
’n omstrede figuur en haar bewerings nog 
meer, maar ’n mens kon nie anders as om 
gefassineer te wees nie. Eksentriek of nie, 
sy was ’n merkwaardige vrou.” 

Elizabeth is in Februarie 1994 aan bors
kanker oorlede – of dalk is sy soos Kevin 
Spacey se karakter in die fliek K-Pax terug 
na die sterre …

‘Ons is nie alleen nie’
As rekenaartegnikus by die Hartebeest
hoekopsporingstasie, soos dit bekend was, 
moes Colin ure lank ruimtetuie monitor. Van 
die togte waarvan hy en sy span deel was, 
was die Mariners na Venus en Mars, die 
Lunar Orbiter en Surveyormissies. Ná jare 
in die veld, het hy dit in die jare sewentig vir 
teologie verruil, maar hy bly steeds by met 
navorsing oor die sterre. 

“’n Vreemde vlieënde voorwerp, of VVO, 
se algemeenste definisie is enige oniden
tifiseerbare anomalie in die lug,” sê hy, en 
verduidelik dat navorsers eerder die begrip 
“unidentified aerial phenomena” gebruik. 

Volgens navorsing deur Ropernavor
singsentrum glo twee derdes van Amerika 
dat hul regering nie oop kaarte speel oor die 
bestaan van ander wesens nie. Regerings 
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‘Ek hEt ’n VVO gEsiEn’
Frederika Smith* van Hartebee-
spoort beweer sy het ’n VVO gesien. 
“Ek het die aand op die stoep na mus-
iek ge luister.” Iets het haar skielik laat 
opkyk. “Dit het soos ’n baie helder 
ster gelyk, maar dit het heeltyd kringe 
gevorm, soos wanneer jy ’n klippie in 
die water gooi.”  Sy het angstig haar 
ma geroep. “Sy het my ouma, pa en 
broer geroep. Almal was skepties 
tot hulle self buite kom staan en dit 
beleef het. 

“Die middelpunt het helderder en 
groter geword en die kringe het meer 
intens geword.” Dit het sowat twee 
minute geduur voor die “ster” stadig 
in hul rigting beweeg het. “Ek het ’n 
baie kleiner liggie uit die groter lig 
gesien val en toe beweeg hierdie ‘ster’ 
vinniger – tot reg bokant ons.” Daar 
het dit vir ’n paar sekondes gebly tot 
dit teen ’n verskriklike spoed weg-
geskiet het tot net ’n streep in die lug 
oorgebly het.”

Maande daarna was sy te bang om 
uit die huis te gaan of weer in die lug 
op te kyk. “Ek kan vir seker sê dit was 
nie iets mensgemaak nie. Dit was baie 
groter as dit. Ek weier om te glo dat ek 
die enigste een is wat so ’n ervaring 
deurgemaak het.”

Sy hoop haar storie kan ander 
mense  inspireer om hulle s’n te deel.

Word iets Weggesteek?
Project Blue Book is in 1952 deur die 
Amerikaanse Lugmag begin om vas 
te stel of VVO’s nasionale sekuriteit 
bedreig en om VVO-verwante data te 
ontleed. Die projek is in 1959 gestaak, 
en die regering het in onlangse jare 
begin om die inligting aan die publiek 
bekend te stel. Altesaam 12 618 VVO-
gevalle is tydens die projek ondersoek 
– 701 van daardie verslae is nooit aan 
die publiek bekendgestel nie. Die hele 
teks kan op die Project Blue Book 
Archive gevind word.

in diE mitOlOgiE 
Die verskyning van VVO’s en wesens van 
elders in die sonnestelsel is volop in die 
mitologie. Die Majas het byvoorbeeld na 
’n vlieënde slang genaamd Quetzalcoatl 
opgekyk. Elia van die Bybel se vuurkoets 
is al as ’n VVO geïnterpreteer. Volgens die 
Space Astronaut Theory is baie gode wat 
in wêreldmitologie voorkom, Romeins en 
Grieks inkluis, van die buitenste ruim afkom-
stig. Dit is hierdie “gode” se tegnologiese 
vaardigheid, wat hulle “goddelik” maak.

AndEr gEVAllE VAn 
buitEruimtElikE kOntAk
u  Die Wow-sein is op 15 Augustus 1977 

deur Jerry R Ehman opgevang: Dit is 
so genoem omdat die tegnikus dit met ’n 
groot “Wow!” gemerk het. In 2012 het die 
Arecibo Observatory met 10 000 Twitter-
boodskappe in die rigting van die sein 
geantwoord.

u  Antonio Vilas-Boas, ’n Brasiliaanse 
boer, het beweer hy is in 1957 ontvoer 
en ondersoek en het seks met een van 
die vroulike wesens gehad, waarna sy 
swanger geword het. Die gebeurtenis 
het glo vier aardure geduur. Hy het ’n 
prokureur geword, is getroud, het vier 
kinders gehad en is in 1991 oorlede.

u  Foo Fighters is die naam wat WW2-
vlieëniers aan vreemde ligte tussen die 
wolke gegee het. 

u  Konstabels John Lockem en Koos 
de Klerk het op 16 September 1965 ’n 
pieringvormige voorwerp op die Pretoria-
Bronkhorstspruit-hoofpad opgemerk. 
Toe hulle nader kom, het dit opgestyg en 
’n gat van sowat twee meter in die pad 
gelaat.  

u  Jan Pienaar, ’n boer van Groot Marico, 
het in 1995 ’n pieringvorminge voor werp 
omtrent agt meter hoog en “oor die hele 
lengte van die pad” met ’n gat in die 
omhulsel opgemerk. Hy glo hulle het 
gestop om dit reg te maak. Toe hy nader 
kom, het dit soos ’n helikopter opgestyg 
en haastig weggevlieg.

u  Wetenskaplikes wat in 2014 die interna-
sionale ruimtestasie moes skoonmaak, 
het ontdek dat daar lewendige orga-
nismes aan die buitekant van die stasie 
vasklou. Volgens artikels was die mikro-
skopiese organismes “seeplankton”. 
Hoewel klein, is dit bewys dat lewe buite 
ons atmosfeer kan oorleef?

*Skuilnaam
VInD MEER uIt

Besoek die SEtI-instituut (Search for Extra-

terrestrial Intelligence) aanlyn by www.seti.

org; Vir navorsing en gevallestudies, besoek 

uFO Evidence by www.ufoevidence.org

Wil jy die sterre dophou? Besoek http://

livefromspace.com vir ’n lewendige beeld 

van die Internasionale Ruimtestasie. Besoek 

VVO navorsing van Suid Afrika (ufoRSA) om 

gevalle op te soek – of jou eie te rapporteer – 

by http://uforsa.co.za Vk

regoor die wêreld word al hoe meer ge-
dwing om hul rekords oor VVO’s en ander 
wesens aan die publiek bekend te stel. 

“In onlangse jare was daar baie stories 
oor oud-NASA-werkers wat met VVO-na-
vorsing vorendag kom. Hoe waar dit is, sal 
ons nie weet nie,” sê hy. 

“Daar moet versigtig na dié veld gekyk 
word, want daar is baie mense wat net 
publisiteit soek. Ek is self skepties omdat 
daar so baie gekskeerders was. Ek glo wel 
dat elke storie, ongeag hoe verregaande dit 
mag klink, ernstig bejeën moet word, veral 
as die verslae en getuienisse van mense 
met integriteit is.” 

Het hy self iets opgemerk?
“Ons was nie daar vir enigiets anders 

as om radioseine van ons eie sendings te 
monitor nie. Sover ek weet, is niks vreemds 

by Hartebeesthoek ontdek nie. 
“Baie het sedert die jare sewentig 

verander. Daar is nou meer optimisme oor 
lewe in die ruimte. Een voorbeeld is die 
ontdekking van water elders in die sonne-
stelsel.”

Maar ís ons alleen?
“Dis ’n groot vraag,” sê hy. “Maar my per-

soonlike mening? Ons is nie alleen nie. Ek 
het nie objektiewe bewyse nie. Dit is bloot 
’n oortuiging gegrond op wat logies blyk, 
gegrond op die getuienisse van ander.

“Die space race self is gegrond op die 
moontlikheid dat die heelal ander lewe 
daarbuite sal kan of reeds ondersteun.” 

Hy waarsku egter mense teen pareidolie, 
’n begrip vir die menslike neiging om pa-
trone op te merk waar daar niks is nie. Soos 
die man in die maan.
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“Ons hoef net na onsself te kyk 
om te sien hoe intelligente lewe 
in iets kan ontwikkel wat ons 
nie wil ontmoet nie.” 

– Stephen Hawking


