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Voorwoord  

Op de avond van 18 maart 2012 werd het Surinaamse ufo-meldpunt gebeld door een 
jonge vrouw. Met nauwelijks ingehouden paniek vertelde ze dat er ‘vliegende schotels’ 
over haar huis vlogen, en vroeg of iemand van het meldpunt zo snel mogelijk kon komen 
kijken. Direct nadat ze had opgehangen ging de telefoon opnieuw. Een heer dit keer, uit 
dezelfde buurt en met een vergelijkbaar verhaal. In de twintig minuten daarop rinkelde 
de telefoon nog vijf keer. Allemaal meldingen uit de middenstandswijk Elisabethshof in 
Paramaribo-Noord: er vlogen ufo’s over de stad.   

De betreffende buurt had die avond iets weg van de set van een sciencefictionfilm. 
Midden op straat stond een auto met het portier wijd open. De chauffeur liep ernaast 
en schreeuwde iets, terwijl hij wees naar de ongeveer twintig lichtbollen die langzaam 
maar gestadig langs de avondhemel gleden. Aan het eind van de straat riep een vrouw 
tegen haar man dat hij moest binnenkomen, snel! Zelf ging ze alvast en sloot resoluut de 
gordijnen. Andere buurtbewoners bleven buiten en keken verwachtingsvol of juist ontdaan 
naar de vliegende lichten. Enkelen van hen vermoedden een buitenaardse invasie.   

Een paar dagen later concludeerde het ufo-meldpunt op basis van interviews, onderzoek 
op de locatie en foto’s dat de lichtbollen wensballonnen waren geweest: lampionnen 
met een brander erin, opgelaten tijdens een verjaardagsfeest even verderop. Geen 
buitenaardse invasie dus, maar duidelijk was dat verhalen over ufo’s en aliens in elk geval 
wél in Suriname waren gearriveerd.   

Ufo-verhalen zoals die bekend zijn uit de Amerikaanse populaire cultuur, bijvoorbeeld 
over een neergestorte vliegende schotel nabij het plaatsje Roswell en het (ver)bergen 
ervan door de Amerikaanse overheid, worden gretig overgenomen in andere delen 
van de wereld. Met dit onderzoek hoop ik enig inzicht te geven in de verspreiding en 
ontvangst van die verhalen, en in de wereld van ufo-beleving. Een onderwerp dat me 
na aan het hart ligt; ik ben al jaren geïnteresseerd in het fenomeen van niet-verklaarde 
vliegende objecten en de interpretaties ervan. Ik heb het onderzoek dan ook met veel 
plezier gedaan.   

Maar ik deed het niet alleen. Graag bedank ik Ruben Gowricharn voor de prettige 
begeleiding: altijd behulpzaam, snel en superscherp. Jij was de eerste die als promotor het 
ufo-onderwerp aandurfde – oké, na enige aarzeling – en daar ben ik je zeer dankbaar voor. 
Natuurlijk dank ik ook Wouter van Beek, niet alleen voor de inhoudelijke opmerkingen maar 
ook voor het vertrouwen en het hart onder de riem. En niet in de laatste plaats Jan Rath, 
die in de bijna-laatste fase mijn eerste promotor werd vanwege mijn even onverwachte 
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als welkome overstap naar de UvA, mijn Alma mater. Jouw no-nonsensecommentaar en frisse 
blik hebben mijn tekst zeker verbeterd en ik heb je bemoediging bij de verschillende ‘laatste 
loodjes’ erg op prijs gesteld.  

De leden van de promotiecommissie bedank ik voor de moeite die ze genomen hebben door 
kritisch naar het manuscript te kijken. Dank ben ik eveneens verschuldigd aan Peter Pels, die 
ik nooit ontmoet heb maar die met zijn opmerkingen per e-mail mijn ruwe ideeën, nog voor 
de aanvang van dit project, in een werkbare richting duwden.  

Verder ben ik iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen heel erkentelijk. Dat zijn natuurlijk 
alle informanten met wie ik in de afgelopen jaren heb gesproken en wier persoonlijke verhalen 
ik heb gebruikt om mijn betoog te illustreren, en ook de auteurs die me hun ongepubliceerde 
manuscripten toezonden. Ik dank Roy, mijn moeder en alle andere familieleden, vrienden en 
collega’s voor de voornamelijk morele ondersteuning, Eddy en Micha ook omdat zij steeds 
bereid waren boeken voor me mee naar Suriname te nemen, en Nancy omdat zij voor mij de 
AdeKUS-bibliotheek indook toen ik dat zelf niet kon. Ook Martin en Rakesh, mijn ‘ufo-collega’s’ 
van het eerste uur, en Usha, Nancy, Edward, Cindy, Romana en Sharita van het promovendi-
clubje in het eerste jaar ben ik niet vergeten. Dank ook aan mijn paranimfen, Martha en Micha.   

Lieve Jordan, ik vond jouw geduld, begrip en aanmoediging in de afgelopen jaren 
bewonderenswaardig, zeker gezien je leeftijd. Dank je wel!  
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Verantwoording van tekstpresentatie  

Bij de spelling in dit boek ben ik uitgegaan van de Woordenlijst Nederlandse Taal van 
de Taalunie (het ‘Groene Boekje’). Woorden die niet voorkomen in deze woordenlijst, 
zoals woorden uit een andere taal, woorden die nadruk behoeven en concepten staan 
cursief of tussen aanhalingstekens. Omwille van de duidelijkheid heb ik ervoor gekozen 
alle samenstellingen met het woord ‘ufo’ te schrijven met een koppelteken.   

Om te variëren is bij het benoemen van de vermeende inzittenden van de ufo’s afwisselend 
gekozen voor de benamingen ‘ufonauten’, ‘buitenaardse wezens’ en ‘aliens’. Ook in enkele 
andere gevallen is ervoor gekozen synoniemen te gebruiken. Daarbij is het gebruik van 
anglicismen niet altijd te vermijden.  

Ik heb ervoor gekozen het woord ‘Hindostaan’ te gebruiken in plaats van ‘Hindoestaan’. 
In Suriname en in dit proefschrift wordt met Hindostaan de etnische bevolkingsgroep 
aangeduid en niet de religieuze. Een Hindostaan kan hindoe zijn, maar ook moslim, 
christen of ongelovig. Wanneer de inheemse bevolking van Suriname als etnische groep 
wordt bedoeld, krijgt Inheemsen een hoofdletter.   

Bij het benoemen van huidskleur vond ik het belangrijk gelijkwaardige en gelijkmatige 
termen te gebruiken. Ik heb gekozen voor ‘zwart’ en ‘wit’, vooral omdat voor het positief 
geladen ‘blank’ geen gelijkwaardig positief geladen tegenhanger is.   

Bij het citeren van auteurs en informanten heb ik gebruikgemaakt van de regels uit de 
zesde editie van de Publication Manual of the American Psychological Association (2010). Dat 
betekent dat citaten van minder dan veertig woorden tussen dubbele aanhalingstekens 
onderdeel van de lopende tekst zijn, en citaten van 40 woorden of meer zonder 
aanhalingstekens en inspringend zijn geplaatst.   

Citaten zijn letterlijk overgenomen, dus inclusief tik- en spelfouten. Voor de leesbaarheid 
van de teksten is het gebruik van [sic] zo veel mogelijk vermeden.  

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen, zijn alle namen van de geciteerde 
informanten gefingeerd. Wanneer ik verwijs naar een andere publicatie, heb ik in het 
midden gelaten van welke informant een bepaalde uitspraak afkomstig is. Anders zou hij 
of zij via die andere publicatie alsnog te herleiden zijn. Overigens is er ook bij het (digitaal) 
opslaan van de onderzoeksgegevens alles aan gedaan om de privacy van de informanten 
te beschermen, onder meer door het beveiligen van de data met sterke wachtwoorden. 
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1.1 De Amerikaanse oorsprong van ufo’s  

De overtuiging dat ufo’s bestaan, vliegende voertuigen van buiten deze aarde, is niet meer 
voorbehouden aan een kleine groep gelovigen, zo blijkt uit diverse opiniepeilingen. Volgens 
een enquête die in 2002 werd gehouden in de Verenigde Staten, de Roper Poll (Roper, 
2002), gelooft 56 procent van de Amerikanen dat ufo’s een realiteit zijn. Van de ruim 
1.000 ondervraagden dacht 48 procent dat buitenaardse ufo’s de aarde daadwerkelijk 
hebben bezocht. Ook buiten de Verenigde Staten bestaat het geloof in ufo’s en hun 
buitenaardse bemanning. In een peiling die in 2010 werd uitgevoerd in 22 landen in Azië, 
Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië (Ipsos, 2010) gaf 20 procent van de 24.000 
ondervraagden daarbij aan te geloven dat er buitenaardse wezens op aarde zijn. Het 
percentage ‘gelovigen’ was volgens deze peiling het hoogst in India (45 procent), direct 
gevolgd door China (42 procent). 

In de VS, de bakermat van de ufo-verhalen (Dean, 1998; Denzler, 2001; Lewis, 2003; Roth, 
2005; Rothstein, 2001), zijn ufo’s en buitenaardse wezens een niet meer weg te denken 
onderdeel van de populaire cultuur. Buitenaardse wezens, meestal aliens genoemd, staan 
afgebeeld op onder meer snoepverpakkingen, zonneschermen en kleding, en spelen een 
rol in games, films en kinderseries (Bullard, 2000; Curran, 1985/2002; Dean, 1998; Kelley-
Romano, 2006). Tumminia (2003) vermoedt dat er meer aliens dan etnische minderheden 
in films en op televisie te zien zijn. Televisiestations als National Geographic Channel 
vertonen op primetime documentaires over ufo’s, waarin zonder voorbehoud wordt 
gesteld dat het bestaan van buitenaards leven niet slechts ‘mogelijk’ is, maar ‘waarschijnlijk’ 
(Battaglia, 2005b, p. 2). De ridiculisering van ufo-gelovigen heeft, in elk geval in de VS, 
plaatsgemaakt voor een brede acceptatie van de mogelijkheid dat ufo’s en aliens ‘onder 
ons’ zijn (Battaglia, 2005b; Bullard, 2000; Dean, 1998; Kelley-Romano, 2006; Ziegler, 2003). 

De opvattingen van ufo-gelovigen over de aard en herkomst van de ufo’s zijn in de 
Verenigde Staten steeds vaker het onderwerp van sociaalwetenschappelijk onderzoek 
(zie bijvoorbeeld Battaglia, 2005a; Dean, 1998; Tumminia, 2007). Hieruit blijkt onder meer 
dat vooral witte Amerikanen belangstelling hebben voor ufo’s (Dean, 1998; Denzler, 2001; 
Kelley-Romano, 2006; Roth, 2005) en dat de Amerikaanse mythologie rond ufo’s een 
specifieke, aan de Amerikaanse cultuur gerelateerde oorsprong heeft met wortels in de 
koloniale tijd van Europa (Roth, 2005; Stupple, 1984). Hierdoor lijken ufo-verhalen minder 
aan te sluiten bij de beleving van andere bevolkingsgroepen in de VS, of bij de bevolking 
in andere samenlevingen. Een van de beperkingen van het wetenschappelijk onderzoek 
naar de ideeën van ufo-belangstellenden is echter dat vrijwel alle studies zijn uitgevoerd 
in stedelijke gebieden van de Verenigde Staten (zie onder meer Battaglia, 2005a; Lewis, 
2003; Tumminia, 2007). Aan hoe de bevolking van andere maatschappijen denkt over ufo’s, 
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bijvoorbeeld een samenleving met een ander perspectief op de koloniale periode of met 
andere raciale verhoudingen dan die van de VS, is nauwelijks aandacht besteed. In deze 
studie wordt onderzocht hoe bevolkingsgroepen met een andere culturele, religieuze en 
raciale achtergrond dan de Amerikaanse de ufo-verhalen interpreteren.   

Het acroniem ‘ufo’ is de afkorting van het Engelse unidentified flying object. Het woord ufo 
werd rond 1952 voor het eerst gebruikt door de luchtmacht van de Verenigde Staten 
(Kean, 2010; Spencer, 1991). Daarmee werd het toen gangbare ‘vliegende schotel’ 
vervangen door een neutralere term. De benaming ‘vliegende schotel’ was enkele 
jaren eerder, op 26 juni 1947, voor het eerst in de Amerikaanse media verschenen, 
nadat amateurpiloot Kenneth Arnold vertelde negen onbekende vliegende objecten 
gezien te hebben die zich voortbewogen zoals een schotel over het water scheert 
(Denzler, 2001; Partridge, 2003b; Rothstein, 2001; Ziegler, 2003). Het was niet de 
eerste ufo-waarneming in de VS, noch in andere delen van de wereld, maar wel de 
melding die het begin markeerde van een serie waarnemingen waarover bericht werd 
in de media, en tevens het begin van het consistente en regelmatige gebruik van 
de term ‘vliegende schotel’ (Denzler, 2001; Kelley-Romano, 2006; Partridge, 2003b; 
Tumminia, 2003; Ziegler, 2003). Volgens een Gallup Poll uit augustus 1947 had enkele 
weken na de melding van eind juni, negentig procent van de Amerikanen over de 
vliegende schotels gehoord (Barkun, 2013; Tumminia, 2003; Partridge, 2004; Ziegler, 
2003). Omdat voor zover bekend buiten de Verenigde Staten geen verhalen over ufo’s 
of vliegende schotels als buitenaardse ruimteschepen zijn vastgelegd vóór 1947, wordt 
aangenomen dat de specifieke ufo-verhalen zoals die nu wereldwijd verteld worden, 
hun oorsprong hebben in de Amerikaanse vertellingen (Battaglia, 2005a; Lewis, 2000; 
Lewis, 2003; Partridge, 2003a). 

De Amerikaanse luchtmacht definieerde het begrip ufo in 1954 voor het eerst, en wel 
als “any airborne object which by performance, aerodynamic characteristics, or unusual 
features, does not conform to any presently known aircraft or missile type, or which 
cannot be positively identified as a familiar object” (Department of the Air Force, 1954, p. 
1). Acht jaar later werd de definitie aangepast en werd ook de waarnemer betrokken in 
de definitie van een ufo: “any aerial phenomena, airborne objects or objects which are 
unknown or appear out of the ordinary to the observer [cursivering toegevoegd] because 
of performance, aerodynamic characteristics, or unusual features” (Department of the 
Air Force, 1962, p. 1). Astronoom Hynek (1972) vulde dit verder aan tot de definitie die 
tegenwoordig algemeen gebruikt wordt door ufo-onderzoekers: 

A UFO is the reported perception of an object or light seen in the sky or upon 
the land, the appearance, trajectory, and general dynamic and luminous behavior 
of which do not suggest a logical, conventional explanation and which is not only 
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mystifying to the original percipients but remains unidentified after close scrutiny of 
all available evidence by persons who are technically capable of making a common 
sense identification if one were possible. (p. 26) 

In deze studie wordt de definitie van de Amerikaanse luchtmacht uit 1962 aangehouden, 
omdat het er voor de argumentatie niet toe doet of een ufo wel of niet geïdentificeerd 
kan worden na onderzoek. Het waargenomen object kan een bekend object zoals 
een wensballon, weerballon of vliegtuig zijn geweest, maar niet als zodanig worden 
gepercipieerd. In dit onderzoek wordt met ‘ufo’ daarom elk object of verschijnsel in de 
lucht bedoeld dat vanwege de beweging, aerodynamische kenmerken of bijzondere 
karakteristieken ongewoon lijkt en/of door de waarnemer niet herkend wordt.   

Ondanks de neutraal bedoelde benaming werden ufo’s kort nadat de verhalen in de 
Amerikaanse media verschenen, geïnterpreteerd als ruimteschepen van buitenaardse 
wezens (Denzler, 2001; Lewis, 2000; Rothstein, 2003b; Saler, Ziegler, & Moore, 1997; 
Ziegler, 2003). Dat idee was niet direct wijdverspreid: pas begin jaren vijftig ontstond 
een ‘ufo-subcultuur’ (Dean, 1998; Saler et al., 1997; Roth, 2005; Rothstein, 2001). Volgens 
Tumminia (2007) is er op basis van de omschrijving van de sociologen Turner en Killian 
echter geen sprake van een ‘sociale beweging’ in de strikt sociologische betekenis, maar 
eerder van een ‘quasi-movement’ (p. xxiii). Het grotendeels losse, informele netwerk 
van ufo-belangstellenden is vooral gebaseerd op de gedeelde ideeën die zijn terug te 
vinden in boeken, tijdschriften, artikelen en videofilmpjes op internet, en contacten 
via ufo-organisaties en internetfora (Barkun, 2013; Denzler, 2001; Saler et al., 1997; 
Roth, 2005; Tumminia, 2007). Dat is enigszins te vergelijken met de newagebeweging, 
die geen overkoepelende organisatie kent maar waarbij de doctrine onder meer via 
‘zelfhulpboeken’ en korte cursussen wordt overgebracht (Aupers & Houtman, 2006). 
De newagebeweging is trouwens ontstaan vanuit de eerste ufo-religies (Hanegraaff, 
2002), hoewel de term ‘new age’ al in de negentiende eeuw werd geïntroduceerd door 
de grondlegger van de theosofische beweging, ‘Madame’ Helena Blavatsky. Sommige 
ufo-verhalen en de op mediamieke wijze doorgegeven boodschappen van buitenaardse 
meesters zijn inmiddels onderdeel geworden van de newage-ideologie (Partridge, 2003b; 
Rothstein, 2001). Bainbridge en Stark (1980) beschrijven de newagebeweging als een 
audience cult: een beweging zonder formele organisatie, waarvan de meeste aanhangers 
uitsluitend participeren via massamedia zoals boeken, kranten en televisie of het bezoeken 
van lezingen of discussiegroepen. Volgens Lewis (2000) en Rothstein (2001) is het begrip 
audience cult ook van toepassing op de ufo-belangstellenden. Er is daarbij niet altijd 
persoonlijk contact. Veel contact vindt tegenwoordig plaats via internet: fora, Facebook 
en e-mailgroepen. Still, Isomursu, Still en Isomursu (2004) noemen dergelijke netwerken 
gebaseerd op een gemeenschappelijke interesse interest-based communities.
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Onder de ufo-belangstellenden zijn verschillende groepen te onderscheiden, hoewel die 
niet altijd gedetermineerd kunnen worden op basis van geografische of demografische 
kenmerken. Saliba (1995a) onderscheidt binnen de ufo-belangstellenden vijf groepen 
die deels overlappen: 1) natuurwetenschappers, 2) sociaalwetenschappers, 3) 
overheidsmedewerkers en militairen, 4) avonturiers en 5) religieuze individuen. 
Een tekortkoming van deze indeling is echter dat het vooral is gebaseerd op de 
achtergrond van de ufo-geïnteresseerden, en veel minder op hun ideeën over ufo’s; 
een overheidsmedewerker of natuurkundige kan er evengoed een religieus getinte 
overtuiging op na houden. De ideeën van kernfysicus dr. Friedman (in Austin, 2017) 
hebben bijvoorbeeld weinig te maken met zijn vakgebied wanneer hij stelt dat aliens 
ons al jaren bezoeken, dat dit door de overheid in de doofpot wordt gestopt en dat de 
buitenaardsen de mensheid vroeg of laat in quarantaine zullen plaatsen. De indeling van 
Schutz (1980) gaat wél uit van het soort ufo-belangstelling: hij onderscheidt religious cults, 
platform societies en investigation groups (p. 340). Een tekortkoming van deze indeling 
is dat deze te ‘smal’ is. De totale groep ufo-belangstellenden is diverser dan deze drie 
categorieën impliceren, en ze doen daarom geen recht aan het feit dat het geloof in ufo’s 
onder een grote en diverse groep mensen populair is. 

Tumminia (2007) noemt meer categorieën van mensen met belangstelling voor ufo’s, 
waaronder individuen met een vrijblijvende interesse in ufo’s, aanhangers van een 
ufo-religie (groepen waarbij leerstellingen van ‘hoger geëvolueerde buitenaardsen’ via 
mediamieke weg door de groepsleider ontvangen zouden worden), onderzoeksgroepen 
die naast het onderzoeken van ufo-meldingen sociale netwerken vormen rond informatie-
uitwisseling, sciencefictionliefhebbers, en mensen die zeggen contact met buitenaardsen 
te hebben. Onder die laatste categorie is nog een onderscheid te maken tussen de 
mensen die ontvoerd zeggen te zijn door aliens en gebruikt zouden worden in een 
programma om menselijk-alien hybriden te kweken, de abductees of ontvoerden, en de 
mensen die vrijwillig contact claimen, de contactees of contactpersonen (Lewis, 2000; 
Rutkowski, 2017; Tumminia, 2007). De laatsten stonden vaak aan de basis van een ufo-
religie (Denzler, 2001). Claimden de eerste contactpersonen nog fysiek contact met de 
buitenaardsen, tegenwoordig zeggen de meesten telepathisch contact te maken (Lewis, 
2000, 2003). Daarnaast zijn er de (sociaal)wetenschappers, en de geïnteresseerde sceptici 
die de ufo-verhalen benaderen vanuit de hypothese dat ufo-meldingen het best verklaard 
kunnen worden vanuit psychologische of sociale oorzaken (Roth, 2005). Sommige mensen 
behoren tot meerdere categorieën. 

Roth (2005) en Grünschloss (2003) vatten de totale belangstelling en het onderzoek 
van alle ufo-geïnteresseerden samen als ‘ufologie’. Ik volg hen hierin, want hoewel er 
variaties zijn in de beleving van en activiteiten rond het geloof in ufo’s, laat Roth (2005) 
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zien dat tussen de verschillende ufo-groepen vooral overeenkomsten zijn in ideologie, 
wereldbeeld en taalgebruik, zowel binnen de ufo-religies als onder de zichzelf als 
objectief beschouwende ufo-onderzoekers. Het uitgangspunt van vrijwel de totale 
ufologie (met uitzondering van de in ufo’s geïnteresseerde sceptici) is hetzelfde: ufo’s 
zijn de vervoersmiddelen van buitenaardse intelligenties die heimelijk contact hebben 
met de mensheid (Roth, 2005; Rothstein, 2001; Rutkowski, 2017). Er wordt daarbij over 
een scala aan buitenaardse wezens gesproken. In de jaren vijftig waren het overwegend 
de ‘Nordics’: grote, mooie en vriendelijke op witte mensen lijkende wezens, vaak met 
blond haar en blauwe ogen (Dean, 1998; Lewis, 2000; Roth, 2005). Vanaf de jaren zestig 
werd de ‘grey alien’ steeds populairder, het kleine kale wezentje met een groot hoofd 
en enorme amandelvormige ogen, dat mensen ontvoert voor medische experimenten 
en soms buitenaardse implantaten plaatst (Battaglia, 2005a; Lewis 2000; Lewis, 2003; 
Whitmore, 1995). Vooral sinds de jaren negentig is er toenemende aandacht voor reptiel- 
en insectachtige aliens (Partridge, 2004). Tumminia (2007) noemt ruim dertig verschillende 
soorten buitenaardse wezens die in ufo-verhalen voorkomen (pp. 313-315).   

Verhalen over wezens van andere planeten werden weliswaar pas midden vorige eeuw 
gekoppeld aan ufo’s, maar bestonden al veel eerder, onder meer in vroeg twintigste-eeuwse 
sciencefictiontijdschriften (Roth, 2005). Het oudst bekende populairwetenschappelijke 
werk uit de westerse cultuur waarin het idee van buitenaardsen wordt beschreven, stamt 
uit 1686: de Entretiens sur la pluralité des mondes van Bernard le Bovier de Fontenelle. In dit 
verhaal, waarin twee personages filosoferen over de sterren, wordt ook de mogelijkheid van 
buitenaards leven genoemd. Vanaf die tijd komen buitenaardsen voor in diverse westerse 
verhalen en poëzie (Dick, 1996). Een van de bekendste vroege sciencefictionromans is The 
War of the Worlds van H.G. Wells uit 1898, waarin wezens van Mars naar de aarde komen om 
zich te voeden met menselijk bloed. Fictie met buitenaards leven als thema wordt daarom 
gezien als een invloed op westerse ufo-ideeën (Cusack, 2015; Dick, 1996; Partridge, 2004; 
Roth, 2005; Saliba, 1995b; Tumminia, 2007). Ook latere sciencefictionverhalen en -films als 
The Day the Earth Stood Still (1951) en Earth vs The Flying Saucers (1956) zijn voorbeelden 
uit de westerse populaire cultuur die het idee ondersteunen dat buitenaardse wezens in 
ufo’s de aarde bezoeken (Saliba, 1995a). Sommige sciencefiction werd jaren later weer 
beïnvloed door ufo-verhalen, zoals onder meer te zien is in de film Independence Day uit 
1996 (Dean, 1998).1

1 In de film wordt onder meer verwezen naar de vermeende crash van een buitenaards schip 
nabij het Amerikaanse stadje Roswell in 1947, de inbeslagname ervan door de Amerikaanse 
overheid en het overbrengen naar luchtmachtbasis Area 51. ‘Roswell’ wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste ufo-incidenten (Saler et al., 1997).
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Een andere belangrijke invloed op het idee dat ufo’s en hun bemanning een buitenaardse 
herkomst hebben, komt uit het occultisme. Contact met bewoners van andere hemellichamen 
werd al enige decennia voor de melding uit 1947 geclaimd in esoterische kringen. Volgens 
aanhangers van de negentiende-eeuwse theosofie bevonden hun leermeesters zich 
bijvoorbeeld op andere planeten uit ons zonnestelsel (Asprem, 2015; Lewis, 2000; Lewis, 
2003; Roth, 2005). Deze ideeën kwamen in het ufo-gedachtegoed terecht via onder 
meer de Amerikaanse ‘I AM-beweging’ van Guy Ballard (1878-1939), waarin theosofische 
leerstellingen toegankelijk werden gemaakt voor een breed publiek. Ballard beweerde al 
in 1930 een fysieke ontmoeting gehad te hebben met een ‘verlichte meester’ van Venus 
(Barkun, 2013; Stupple, 1984). Maar pas na de waarneming van Kenneth Arnold en een 
ander geruchtmakend ufo-incident uit diezelfde periode in 1947 (de vermeende crash van 
een vliegende schotel nabij Roswell in de Amerikaanse staat New Mexico), werd het bestaan 
van de buitenaardse theosofische leermeesters gekoppeld aan de ufo-meldingen (Cusack, 
2015; Partridge, 2003b; Roth, 2005). Dat gebeurde als eerste in een tijdschriftartikel uit 
1951 door zelfbenoemd ufo-contactpersoon en theosoof George Adamski (Stupple, 1984). 
Adamski kreeg vanaf 1953 grote bekendheid met zijn boek Flying Saucers Have Landed (Lewis, 
2003; Partridge, 2003b; Roth, 2005; Stupple, 1984). Ook de meeste andere contactpersonen 
hadden een achtergrond in het occultisme of de theosofie (Denzler, 2002; Partridge, 2003b). 
Het is daarom niet verwonderlijk dat in veel opvattingen over ufo’s en hun bemanning 
invloeden uit de theosofie terug zijn te vinden, zoals het idee dat ufo’s de ruimteschepen zijn 
van spiritueel en technologisch hoger ontwikkelde (buitenaardse) wezens die de mensheid 
komen helpen in hun spirituele ontwikkeling (Denzler, 2001; Partridge, 2003b, 2004; Roth, 
2005; Rothstein 2003a; Stupple, 1984). 

Ook invloeden vanuit het christendom zijn terug te vinden in de ufo-verhalen. De 
theosofische ideologie bevat weliswaar veel oosterse religieuze concepten en ideeën, 
zoals opvattingen over reïncarnatie en karma, maar de interpretatie ervan is sterk 
beïnvloed door Europese tradities en het christendom (Altglas, 2007; Lehmann, 2009). 
En met name bij de interpretatie van ‘slechte’ aliens blijken ufo-belangstellenden terug te 
grijpen op de demonologie uit het christendom: de leer over bovennatuurlijke wezens die 
geen goden zijn maar veelal beschouwd worden als demonen of duivels. Ook het idee van 
een ‘eindtijd’ of armageddon komt in veel ufo-verhalen terug (Dean, 1998; Lewis, 2000; 
Partridge, 2004). De aliens waarschuwen in hun communicatie vaak voor op handen zijnde 
rampen veroorzaakt door het gebruik van kernenergie, voor overstromingen of andere 
natuurrampen (bijvoorbeeld in Festinger, 1956/2011, zie ook Dean, 1998; Lewis, 2000).

Daarnaast is het geloof in ufo’s nauw verbonden met diverse samenzweringstheorieën. Die 
theorieën variëren van het basisidee dat de (Amerikaanse) overheid meer weet over ufo’s 
en aliens dan ze zegt te weten, tot de meer complexe theorie dat buitenaardse reptielen 
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in het geheim de wereld leiden, met als doel een totalitair regime te vestigen (Barkun, 
2013; Dean, 1998; Partridge, 2003; Roth, 2005). Daarbij worden vooral instituties als de 
kerk, de media en de (Amerikaanse) overheid gewantrouwd: zij zouden naast hun bekende 
publieke functie ook een onbekende duistere kant hebben (Barkun, 2013). Ook zouden 
nepverhalen over ufo’s en aliens via medewerkers van de Amerikaanse overheid in de ufo-
mythologie terechtgekomen zijn, om daarmee het bestaan van geheime militaire projecten 
te verhullen (zie bijvoorbeeld Denning, Duffield, Kyprianou, Lundberg, & Pilkington, 
2014). Tachtig procent van de Amerikanen gelooft dat hun overheid informatie over ufo’s 
achterhoudt (Barkun, 2013; Knight, 2000). Barkun (2013) verklaart dit vanuit de wrijving 
tussen enerzijds de grote publieke belangstelling voor ufo’s en anderzijds het officiële 
overheidsstandpunt dat ufo’s niet bestaan. Kenmerkend in de ufo-complottheorieën is 
het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’, wat ook tot uiting komt in de vorm van verschillende 
racistische en vooral antisemitische ideologieën (Barkun, 2013; Ronson, 2001; Roth, 2005). 
Zo wordt meer dan eens aangehaald dat ‘de Joden’ een geheim plan zouden hebben om 
de macht op aarde over te nemen (Barkun, 2013; Roth, 2005). 

De vooroordelen in de ufologie blijven niet beperkt tot de samenzweringstheorieën. 
Want wat op het eerste gezicht niet altijd duidelijk is maar Roth (2005), Barkun (2013) 
en Kelley-Romano (2006) overtuigend laten zien, is dat ‘ras’2, racisme en antisemitisme 
een prominente rol spelen in de verhalen van diverse ufo-groepen. Zo zou er een raciale 
hiërarchie van buitenaardse wezens bestaan, met de blonde aliens als superieur, waarbij 
het ras van de aliens wordt gekoppeld aan hun karakter, temperament en aanleg (Barkun, 
2013). Vanwege de genetische inmenging van de buitenaardsen in de menselijke evolutie, 
geldt die hiërarchie ook voor de verschillende ‘mensenrassen’ (Roth, 2005; Vallée, 1979). 
Volgens verschillende auteurs zouden verhalen over (ontvoeringen door) aliens de relatie 
tussen de witte kolonisten, inheemsen en tot slaaf gemaakte Afro-Amerikanen in de 
koloniale tijd in de VS reflecteren. De thema’s van kolonisatie, (geheime) verdragen met 
de overheid, ontvoeringen en buitenaardse ‘raciale vermenging’ zouden vergelijkbaar zijn 
met de angst van de kolonisten voor aanvallen van en gevangenneming door inheemsen, 
voor verzwakking van ‘raciale puurheid’ door gemeenschap met hen, en de verdragen die 
door de inheemsen met de overheid werden gesloten waardoor verdere uitbreiding van 
het gebied van kolonisten begrensd werd (Lepselter, 2012; Panay, 2004; Pfitzer, 1995; 
Sturma, 2002). 

2 Het woord ‘ras’ staat hier tussen aanhalingstekens omdat ik ‘ras’ als een sociaal geconstrueerd 
begrip beschouw. Biologisch gezien bestaan er geen significante verschillen tussen groepen 
mensen, noch is er verband tussen fysieke en andere kenmerken. Desondanks speelt ‘ras’ wel 
een rol in de beleving en is gebruik van het begrip nodig om racisme en raciaal (ufo-)discours te 
kunnen duiden. De aanhalingstekens laat ik in de rest van de tekst zo veel mogelijk achterwege. 
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Dean (1998) ziet echter vooral verschillen tussen de symbolisatie in de verhalen over 
ontvoeringen door aliens en de metaforen van de negentiende-eeuwse kolonisatie. Waar 
het bij de kolonisten ging om het overschrijden van grenzen, exploiteren van grondstoffen 
en het streven naar onafhankelijkheid, draait het bij de ontvoeringen om een amorfe 
wereld waarin weerstand bieden juist zinloos is. Volgens Roberts (geciteerd in Tromly, 
2017) reflecteren de ontvoeringsverhalen eerder het slavernijverleden, waarbij nu door de 
witte ontvoerden wordt ervaren wat de zwarte slaven hebben moeten doorstaan. Ondanks 
deze verschillen in opvatting, zijn alle auteurs het erover eens dat het ufo-discours een 
afspiegeling is van raciale verhoudingen in de VS, bezien vanuit wit perspectief. Er zijn 
weliswaar ook enkele Afro-Amerikaanse religieuze groepen waarbij ufo’s onderdeel 
uitmaken van het geloof, en die er een eigen idee over de raciale hiërarchie op na houden. 
Zoals de ‘United Nuwaubian Nation of Moors’, voortgekomen uit de Amerikaanse zwart-
nationalistische beweging (Gabriel, 2003). Maar die groepen zijn sterk in de minderheid, 
en verschillende auteurs concluderen dan ook dat vrijwel alle ufo-belangstellenden wit 
zijn (Dean, 1998; Denzler, 2001; Kelley-Romano, 2006; Lowry, 2014; Roth, 2005; Stupple, 
1984; Tromly, 2017).   
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1.2 UFO-VERHALEN OP REIS: 
 ANDERE PERSPECTIEVEN  

Verschillende onderzoekers nemen aan dat de ufo-verhalen een weerspiegeling zijn van 
raciale en interculturele verhoudingen en het politieke klimaat in de Verenigde Staten, 
bezien vanuit het perspectief van witte Amerikanen (zie bijvoorbeeld Dean, 1998; Kelley-
Romano, 2006; Panay, 2004; Roth, 2005; Saliba, 1995b). Daarbij blijkt dat de oorsprong van 
de (vaak raciaal getinte) ideeën terug te voeren is tot vooroordelen en religieuze dogma’s 
uit de koloniale periode (zie Barkun, 2013; Roth, 2005). Deze studies focussen vooral 
op de percepties en ervaringen van westerse, witte ufo-belangstellenden, want vrijwel 
al het onderzoek naar ufo-ideeën en ufo-groepen is uitgevoerd onder witte ufologen 
in geïndustrialiseerde landen, met name in Amerika (zie bijvoorbeeld Battaglia, 2005a; 
Lewis, 1995; Lewis, 2003; Partridge, 2003a; Roth, 2005; Stupple, 1984; Tumminia, 2007). 
Een enkele uitzondering zijn twee (vrijwel identieke) artikelen over ufo-verhalen onder 
Aboriginals in Australië (Saethre, 2007a en 2007b). 

Polls, onderzoek en internetfilmpjes wijzen echter uit dat het geloof in ufo’s als 
buitenaardse luchtschepen niet beperkt blijft tot de VS (Grünschloss, 2003; Ipsos, 2010; 
Saethre, 2007b; Tumminia, 2007). De ufo-verhalen verspreidden zich namelijk al snel via 
kranten, boeken, televisie en de laatste jaren vooral via internet (Barkun, 2013; Dean, 
1998; Lewis, 2000; Saler et al., 1997; Roth, 2005; Tumminia, 2007). Dankzij deze moderne 
communicatiemiddelen gaan de van oorsprong Amerikaanse ufo-verhalen gemakkelijk 
de landsgrenzen over. Media speelden dan ook een belangrijke rol in de wereldwijde 
verspreiding van de ufo-mythologie. Het krantenbericht van 26 juni 1947 over piloot 
Kenneth Arnolds waarneming van ‘vliegende schotels’ stond binnen twee weken ook in 
kranten in onder meer Australië, Nederland en Indonesië. De Surinaamse krant Het Nieuws 
maakte al op zaterdag 5 juli 1947 melding van ‘vliegende borden’ in de Verenigde Staten 
(“Geheimzinnige vliegende schijven”, 1947).

De ufo-verhalen zijn daarmee onderdeel van de mondialisering, een onderdeel met 
religieuze, ideologische, culturele en politieke elementen. Het gevolg van die verspreiding 
is dat ook bevolkingsgroepen en samenlevingen met een heel andere culturele, religieuze, 
politieke en raciale achtergrond dan de Amerikaanse kennismaken met de ufo-verhalen. 
Groepen die de koloniale geschiedenis en de raciale verhoudingen vanuit een ander 
perspectief beleven, wat effect kan hebben op de interpretatie van de raciaal, religieus 
en politiek beïnvloede ufo-verhalen. Daardoor is het de vraag of deze ontvangers die ufo-
verhalen op dezelfde manier interpreteren als de Amerikanen.

In deze studie wordt onderzocht hoe de ufo-verhalen worden overgenomen in een 
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significant andere samenleving dan de maatschappij waarin de verhalen zijn ontstaan. 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in deze specifieke vorm van mondialisering. 
De centrale vraag in het onderzoek luidt: Hoe worden de Amerikaanse ufo-verhalen 
overgenomen in een andere maatschappij dan de Amerikaanse? De meest voor de 
hand liggende hypothese is dat, omdat de inhoud van de Amerikaanse ufo-verhalen 
grotendeels historisch, cultureel en raciaal bepaald is, de verhalen zullen worden 
aangepast op basis van de historische, raciale, culturele en religieuze achtergrond van 
de ontvangers. Aan de andere kant kunnen het cultureel overwicht van de Verenigde 
Staten en het positief uitdragen van de Amerikaanse populaire cultuur de voorkeur van 
de ontvangers beïnvloeden en een ongewijzigd overnemen van de verhalen tot gevolg 
hebben. 

Een samenleving die wat betreft bevolkingsgroepen en geschiedenis afwijkt van de 
Amerikaanse, is de Surinaamse: een moderne, multiraciale en multireligieuze samenleving 
met een koloniaal verleden (Hoefte, 2014; zie ook De Bruijne & Schalkwijk, 2005; Dew, 
1996). Een belangrijke reden om ervoor te kiezen de centrale vraag te beantwoorden aan 
de hand van de casus Suriname, is dat ik aanneem dat de (post)koloniale periode en raciale 
verhoudingen door de Surinaamse bevolking vanuit een ander perspectief worden beleefd 
dan in het overwegend witte Amerika. Want Suriname verschilt significant van de VS, niet 
alleen qua oppervlakte, inkomen per hoofd van de bevolking en bevolkingsaantallen, maar 
vooral ook qua bevolkingssamenstelling. 

In de Verenigde Staten zijn weliswaar ook bevolkingsgroepen die oorspronkelijk vanuit 
verschillende werelddelen zijn gemigreerd, en ook de VS hebben slavernij gekend, 
maar waar in de VS ongeveer zeventig procent van de bevolking, weliswaar met een 
uiteenlopende (vaak Europese) achtergrond, wit is (Peake, 2012), wordt Suriname 
overwegend bewoond door bevolkingsgroepen in diaspora, die van de zeventiende tot 
begin twintigste eeuw vanwege slavernij en contractarbeid naar Suriname zijn gebracht 
(Buddingh’, 2012; De Bruijne & Schalkwijk, 2005; Dew, 1996; Hoefte, 2014). Het merendeel 
van de Surinaamse bevolking, 91,9 procent, bestaat uit Creolen, Marrons, Hindostanen, 
Javanen en mensen van gemengde afkomst (Algemeen Bureau voor de Statistiek, 2013). 
In Suriname zijn ‘blanken’ niet als aparte groep meegenomen in de laatste volkstelling, 
maar vallen binnen de 7,6 procent ‘overige bevolkingsgroepen’, samen met onder meer 
Chinezen, Brazilianen, Libanezen en Inheemsen. 

Ook in de religieuze samenstelling van de bevolking zijn duidelijk verschillen te zien tussen 
de Verenigde Staten en Suriname. In de VS is ongeveer 74 procent van de bevolking 
christen, dat is ruim 93 procent van alle gelovigen. Slechts 5,4 procent belijdt een andere 
religie dan het christendom, waarvan bijna de helft het jodendom (Newport, 2016). 
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In Suriname zijn de drie meest beleden religies het christendom (49 procent van de 
bevolking), het hindoeïsme (22 procent) en de islam (14 procent) (Algemeen Bureau voor 
de Statistiek, 2013). 

Een andere belangrijke reden om voor onderzoek in Suriname te kiezen is dat ik 
bij de aanvang van het onderzoek meer dan tien jaar in Suriname woonde en zelf 
enkele jaren actief was in kringen van Surinaamse ufo-geïnteresseerden. Daardoor 
was ik bekend met verschillende relevante netwerken en had ik contact met mensen 
uit uiteenlopende categorieën van ufo-belangstelling. Want net zoals in veel andere 
delen van de (moderne) wereld worden in Suriname verhalen over ufo’s verteld (zie 
Ganesh, 2009; “Mogelijk UFO”, 2009; “Niet nader geïdentificeerd”, 2001). Tussen 
2009 en 2015 werden ruim tachtig ufo’s gemeld bij het Surinaamse ufo-meldpunt 
dat in augustus 2009 werd opgericht (http://mustsuriname.webs.com/meldingen). 
Ook in Suriname leven ideeën van ‘ufo-contact’ George Adamski, en aanhangers van 
het Ashtar Command en de Maytreia-beweging komen in groepsverband bij elkaar 
of wisselen per e-mail gedachten uit (persoonlijke communicatie, 2009-2015). De 
twee laatstgenoemde bewegingen kunnen worden geclassificeerd als new religious 
movements ofwel nieuwe religieuze bewegingen,3 in dit geval met een link met ufo’s 
(Lewis, 2003; Partridge, 2003b). In hoofdstuk 3 ga ik uitgebreid in op de implicaties die 
mijn relatie met de onderzoeksgroep heeft voor dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ufo-belangstellenden in het stedelijk gebied langs de 
kust van Suriname, omdat de bewoners hier – in tegenstelling tot de binnenlandbewoners 
– toegang hebben tot media als televisie, internet, kranten en bibliotheken om kennis te 
kunnen nemen van de populaire cultuur uit de Verenigde Staten. 

Omdat mijn uitgangspunt is dat de culturele, religieuze, historische en/of raciale 
achtergrond van de ontvangers van invloed zal zijn op de receptie, maar het cultureel 
overwicht van de Verenigde Staten de voorkeur van de ontvangers eveneens kan 
beïnvloeden, luidt de eerste deelvraag:
1. Welke factoren spelen een rol bij de lokale receptie van de Amerikaanse ufo-verhalen 

in Suriname?
De overige drie deelvragen, die de ontvangst in Suriname behelzen, zijn geformuleerd 
op basis van de meest kenmerkende aspecten van de ufologie, gecombineerd met 
aspecten van de geschiedenis, politiek, cultuur en raciale verhoudingen van de bevolking 
van Suriname ten opzichte van de bevolking van de Verenigde Staten:

3 Bedoeld zijn godsdienstige bewegingen die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen.
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2.  In hoeverre en op welke manier worden samenzweringstheorieën uit de Amerikaanse 
ufo-verhalen overgenomen?

3. In hoeverre en op welke manier worden de religieuze aspecten overgenomen? 
4.  In hoeverre en op welke manier worden de raciale elementen overgenomen?

Niet alleen zijn met deze drie thema’s, raciaal, religieus en complottheorieën, de drie meest 
kenmerkende elementen uit de ufologie uitgelicht, ook is hierin duidelijk de Europees/
Amerikaanse oorsprong en het witte, koloniale perspectief terug te zien.  
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1.3 RELEVANTIE  

De theoretische relevantie van dit onderzoek is gelegen in het feit dat de verspreiding en 
lokale ontvangst van de ufo-verhalen kan worden beschouwd als een specifiek onderdeel 
van de mondialisering. Verhalen over ufo’s zijn een onderdeel van de populaire cultuur, met 
religieuze, politieke, culturele en ideologische kenmerken. Onderzocht wordt in hoeverre 
dit aspect van de mondialisering veranderingen ondergaat op religieus, ideologisch, 
cultureel of zelfs politiek gebied in een plurale, postkoloniale samenleving. Daarmee 
levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorieën over culturele mondialisering. In het 
onderzoek naar de effecten van culturele mondialisering zijn de twee meest gebruikte 
denkrichtingen die van het cultuurimperialisme en de receptietheorie. Die twee richtingen 
worden gezien als elkaars tegengestelden (zie onder meer Matusitz, 2011; Roach, 1997; 
Van Elteren, 2014):

• Volgens de visie van het cultuurimperialisme bestaat bij het overnemen van cultuur 
de kans dat een dominante cultuur ongewijzigd wordt overgenomen door niet-
dominante culturen, en de mondiale cultuur een homogeen geheel wordt. 

• Volgens de visie van de receptietheorie wordt cultuur vaak lokaal geïnterpreteerd en 
ontstaan daarbij nieuwe (hybride) vormen die zijn aangepast aan lokale voorkeuren 
(Altglas, 2007; Crane, 2004; Lizardo, 2008; Livingstone, 1998). De ontvanger speelt 
hierbij een actieve rol in de betekenisgeving.

Een tekortkoming van beide benaderingen – en een hiaat in het debat tussen beide 
standpunten – is echter dat beide theoretische stromingen ofwel een macroperspectief 
ofwel een microperspectief bieden. De visie van het cultuurimperialisme beschouwt de 
machtsrelatie tussen de zendende en ontvangende cultuur als bepalende factor in de 
effecten van mondialisering (macroperspectief), terwijl de studies naar de lokale ontvangst 
van mondiaal verspreide cultuur zich richten op de aanpassingen op basis van lokale 
voorkeuren (microperspectief). In dit onderzoek stel ik een gecombineerde benadering 
voor. Hierbij wordt de machtsrelatie tussen de zendende en ontvangende culturen 
beschouwd als een omstandigheid waarbinnen de lokale receptie plaatsvindt. Naast de 
theoretische betekenis verschaft het onderzoek inzicht in hoe ‘alternatieve waarheden’ 
en in diskrediet geraakte ideologieën over ras in de moderne tijd – mogelijk onbewust – 
verspreid worden als onderdeel van de populaire cultuur. Omdat dit onderzoek zich op 
relatief nieuw terrein bevindt, namelijk de verspreiding van ideeën over ufo’s, moet het 
gezien worden als onderzoek met een exploratief karakter. 
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Na deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin de theoretische benaderingswijze van de 
onderzoeksvragen verder wordt uitgewerkt. Hierin onderbouw ik de keuze voor het 
beschouwen van de ufo-verhalen als moderne mythologie en besteed ik aandacht aan de 
verschillende theoretische denkrichtingen waarmee mondialisering en lokale aanpassing 
worden benaderd, in het bijzonder de theorie van het cultuurimperialisme en de 
receptietheorie. Hoofdstuk 3 is een methodologisch hoofdstuk, waarin ik de ontologische 
en epistemologische visie en de methodologische aanpak uiteenzet. Onder het laatste 
vallen onder meer mijn relatie met de onderzoeksgroep, de wijze van dataverzameling 
en de keuze voor discoursanalyse. In de daaropvolgende vier empirische hoofdstukken 
beantwoord ik steeds een deelvraag. In hoofdstuk 4 bespreek ik de factoren die van 
invloed zijn op de ontvangst van de ufo-verhalen in Suriname. In hoofdstuk 5 behandel 
ik de ontvangst van de ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën, in hoofdstuk 6 de 
religieuze aspecten van de ufo-verhalen en hun lokale ontvangst, en in hoofdstuk 7 de 
raciale elementen uit de Amerikaanse ufo-mythologie. Hierna volgen in hoofdstuk 8 de 
samenvatting en conclusies. 
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2.1 UFO’s EN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN   

De interpretatie van het verschijnsel ufo’s is sinds enkele decennia in toenemende mate 
het onderwerp van onder meer psychiatrisch, sociologisch en antropologisch onderzoek,1 
in het bijzonder in de VS (zie bijvoorbeeld Bartholomew, Basterfield, & Howard, 1991; 
Battaglia, 2005a; Denzler, 2001; Tumminia, 2007). Maar de ‘ufologie’ is nog steeds een 
relatief nieuw onderzoeksgebied, waarbij verschillende benaderingen mogelijk zijn, zo 
blijkt uit eerdere studies.

Een van de eerste studies onder ufo-gelovigen was een sociologisch onderzoek bij een 
religieuze groep waarvan de leden dachten dat het ‘eind der tijden’ nabij was (Festinger, 
Riecken, & Schachter, 1956/2011). Het was de eerste casus waarop Leon Festinger zijn 
theorie van cognitieve dissonantie toetste. Deze theorie gaat ervan uit dat het bewust 
worden van twee onverenigbare opvattingen of feiten binnen een bepaald denkbeeld een 
onprettige spanning (dissonantie) oproept. Mensen zouden een sterke neiging hebben 
deze dissonantie te verminderen door (een deel van) de opvattingen of het gedrag bij 
te stellen. In het geval van de ufo-groep ging het enerzijds om de overtuiging dat de 
vernietiging van de wereld nabij was en dat buitenaardsen de groep zouden komen 
redden, en anderzijds om de constatering dat er – tegen alle verwachtingen in – helemaal 
geen buitenaardse schepen kwamen op de ‘afgesproken’ dag. Om de dissonantie te 
verminderen, werden de opvattingen enigszins aangepast: het is niet meer nodig dat 
de buitenaardsen ons komen redden, omdat wij er door meditatie (‘het verspreiden van 
licht’) voor hebben gezorgd dat de wereld niet meer vergaat (Festinger et al., 1956/2011). 

Binnen de psychologie was psychiater en psycholoog Carl Jung pionier op het gebied van 
de ufologie. Jung (1958/1978) worstelde enkele jaren met de vraag of ufo’s werkelijkheid 
waren. Uiteindelijk liet hij deze vraag los en betoogde dat het fenomeen óf reëel is 
en samenhangt met een psychologisch aspect, óf geheel psychologisch verklaarbaar 
is. In beide gevallen is er dus een psychisch aspect: ook al zien mensen echt ufo’s, ze 

1 Het wetenschappelijk onderzoek van verhalen over ufo’s richt zich zelden op de ufo’s zelf. 
Vanwege methodologische problemen, die onder meer ontstaan doordat vooraf niet bekend is 
wanneer ufo’s zullen verschijnen, en vanwege gebrek aan fysiek bewijs, is het onderzoek naar 
ufo’s volledig in handen van amateurs (Denzler, 2001; Graham, 2017). Van 1966 tot 1968 deed 
de Universiteit van Colorado in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht wel onderzoek naar 
gemelde ufo’s, met het doel er een wetenschappelijke verklaring voor te vinden. Dat onderzoek, 
verricht onder leiding van natuurkundige Edward Condon, resulteerde in het veel bekritiseerde 
Condon Report (Condon, 1968). Hoewel voor ongeveer dertig procent van de beschreven ufo’s 
geen verklaring kon worden gegeven, concludeerde Condon dat het fenomeen niet de moeite 
was om verder wetenschappelijk te bestuderen (Condon, 1968; zie ook Dean, 1998; Denzler, 
2001; Sturrock, 1987).
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projecteren een psychologische (archetypische) significantie op de ufo’s, ontstaan vanuit 
de menselijke behoefte aan betekenis en heelheid. Jung was ook geïnteresseerd in hoe 
mensen onbewust religieuze eigenschappen toekennen aan ufo’s en de piloten ervan (de 
ufonauten), zoals de ‘reddende’ rol van de buitenaardsen. Dat leidde tot Jungs gebruik 
van de term technological angels voor ufonauten (Jung, 1958/1978; zie ook Lewis, 2000; 
Partridge, 2003). 

Vooral sinds 1997 wordt de ufologie door sociaalwetenschappers beschouwd als relevant 
onderzoeksgebied, omdat in dat jaar 39 leden van de religieuze ufo-groep Heaven’s 
Gate uit Californië tegelijkertijd zelfmoord pleegden (Lewis, 2003; Tumminia, 2007). 
De maatschappelijke relevantie van onderzoek naar ufo-ideeën was daardoor direct 
evident. Ook tegenwoordig, in een tijd waarin wereldwijd gemiddeld twintig procent van 
de ondervraagden gelooft dat buitenaardse wezens op aarde zijn (Ipsos, 2010), lijkt het 
onderwerp meer dan ooit belangwekkend. Maar terwijl onder het publiek het aantal 
belangstellenden voor ufo’s sinds de eerste meldingen vrijwel constant opmerkelijk hoog 
blijft (Barkun, 2013; Denzler, 2001), is er vanuit de wetenschap relatief weinig aandacht 
voor de ufologie. Het is een nog jong onderzoeksgebied, zonder eenduidige benadering 
(Battaglia, 2005b; Roth, 2005). Bij de keuze voor de theoretische kaders in deze studie 
naar de lokale receptie van ufo-verhalen speelt mee dat het onderzoek zich op tamelijk 
onontgonnen gebied bevindt. In dit onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van 
concepten en theorieën uit verschillende disciplines. 

In de komende paragraaf licht ik toe waarom ik ervoor heb gekozen de ufo-verhalen 
te benaderen als moderne Amerikaanse mythologie. Vervolgens beschrijf ik hoe deze 
mythologie is ontstaan, zich heeft ontwikkeld en als onderdeel van de mondialisering is 
verspreid. Daarna behandel ik kort de functies en de rol van rituelen binnen de mythologie. 
Na een bespreking van de verschillende mondialiseringstheorieën, stel ik een benadering 
van mondialisering en lokale ontvangst voor die twee verschillende visies combineert. In 
deze benadering wordt uitgegaan van actieve lokale receptie op microniveau, waarbij de 
culturele, historische of anderszins bepaalde machtsverhoudingen tussen de zendende 
en ontvangende (sub)cultuur op macroniveau voor een belangrijk deel bepalend zijn voor 
de mate van lokale aanpassing. Ten slotte beargumenteer ik de keuze voor het gebruik van 
het encoding-decoding-model van Hall (1973/2001). Dit model beschrijft en verklaart onder 
meer de verschillende mogelijkheden van lokale ontvangst. Hierbij kan het ontvangende 
publiek drie posities innemen: de boodschap ongewijzigd overnemen, deze aanpassen 
of anders interpreteren, en ten slotte zich ertegen verzetten.



Theoretische benadering

33

2.2 RELIGIE OF MYTHOLOGIE?   

Binnen de sociale wetenschappen zijn verschillende benaderingen van de belangstelling 
voor ufo’s denkbaar. Saliba (1995b) onderscheidt ufo-belangstelling 

1.  als voortvloeiend uit projecties van een psychologische behoefte; 
2.  als geworteld in psychiatrische problemen van individuen; of 
3.  volledig binnen het gebied van mythen en religie. 

In dit onderzoek is het uitgangspunt dat het idee van ufo’s als buitenaardse voertuigen 
een interpretatie is van (foto’s of filmpjes van) daadwerkelijk waargenomen maar niet-
verklaarde objecten (zie hoofdstuk 3). Daarmee vallen de eerste twee benaderingen af 
en is het de vraag of de ufologie benaderd moet worden als religie of als moderne mythe. 

Er valt veel voor te zeggen om het ‘geloof’ in ufo’s als vervoermiddel van buitenaardse 
intelligenties en de bijbehorende geloofssystemen en aannames als een (nieuwe) religie 
te beschouwen, zoals sommige auteurs doen (zie bijvoorbeeld Lewis, 1995; Pasulka, 
2016). Het ufo-geloofssysteem is sterk beïnvloed door leerstellingen uit de theosofische 
beweging en het christendom, en zoals Roth (2005) liet zien, geldt die invloed voor de 
totale ufologie. Lewis (2003) merkt op dat zelfs de meer wereldlijke verhalen over ufo’s 
(quasi)religieuze thema’s bevatten, zoals het geloof in een ‘andere wereld’ en het idee 
dat ufonauten de mensheid komen helpen; spiritueel, door een (nucleaire) catastrofe te 
voorkomen, of door buitenaardse schepen te sturen. Het idee van een God in de hemel, 
versterkt de neiging om onbekende vliegende objecten in de lucht te verklaren in religieuze 
termen (Lewis, 2003). Ook Denzler (2001), Partridge (2003b), Saliba (1995a, 2003) en 
Whitmore (1995) stellen dat verschillende ufo-verhalen thema’s bevatten die centraal 
staan in de meeste wereldreligies, waaronder het geloof in een andere (bovennatuurlijke) 
wereld en verlossing (zie ook hoofdstuk 6). De laatste decennia zijn de gemelde ervaringen 
met buitenaardse wezens weliswaar overwegend negatief (verhalen over ontvoeringen, 
medische experimenten en gedwongen seks overheersen de ufologie sinds de jaren 
zestig), maar ook hier valt vaak een religieuze ondertoon te ontdekken (Kelley-Romano, 
2006; Lewis, 2003; Roth, 2005). 

Een beperking van de benadering van ufo-belangstelling als religie is echter dat een groot 
deel van de religieuze kenmerken niet van toepassing is op de totale ufologie, maar op een 
deel ervan (zie ook Denzler, 2001; Rothstein, 2003b). Bepaalde religieuze aspecten zijn vooral 
kenmerkend voor ufo-religies als Heaven’s Gate, Unarius Society, het Ashtar Command of 
de Raëlians (Lewis, 1995, 2003; Partridge, 2003). Deze ufo-religies worden gerekend tot 
de categorie ‘nieuwe religieuze bewegingen’ (zie onder meer Grünschloss, 2003; Saliba, 
1995a; Tumminia, 2007). Ofschoon over de definitie hiervan wordt gedebatteerd, wordt 
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‘nieuwe religieuze bewegingen’ vaak beschouwd als een neutralere benaming voor wat 
vroeger cult of sekte werd genoemd (Arweck, 2002; Chryssides, 1997; Tumminia, 2007). 
Deze nieuwe religieuze bewegingen maken slechts een klein deel uit van de totale ufo-
belangstelling (Saliba, 1995a). Ufologen maken zelf een onderscheid tussen de religieuze 
en de meer ‘wetenschappelijke’ benadering van het fenomeen (zie onder meer Roth, 2005). 
Kenmerkend voor de totale ufologie is inderdaad de combinatie van spiritualiteit, religie en 
grenswetenschap of pseudowetenschap (Partridge, 2003b; Denzler, 2001; Roth, 2005).2 

Bovenal is het vervangen van God door aliens, als superwezens die verantwoordelijk zijn 
voor de schepping van de mens, een cruciaal andere interpretatie dan de religieuze: God 
is een astronaut en wetenschapper geworden (of meerdere astronauten), de goddelijke 
openbaringen zijn niets anders dan lessen van ruimtewezens, en de wonderbaarlijke 
lichten uit de hemel zijn afkomstig van intelligente wezens die technologisch superieur zijn 
aan de mens (zie bijvoorbeeld Von Däniken, 1970). Het goddelijke is daarmee gereduceerd 
tot hightech (Saliba, 1995a). Desondanks worden de verhalen weer enigszins religieus 
gemaakt door de mysterieuze, bovennatuurlijk aandoende eigenschappen van de ufo’s, en 
door de buitenaardsen verantwoordelijk te maken voor de creatie van de mens (Partridge, 
2003b; Saliba, 1995a). Saliba (1995a) spreekt in dit verband over secularisering en re-
mythologisering: in de visie van ufologen verdwijnt het goddelijke, maar tegelijkertijd komt 
er een element van mysterie bij, en een buitengewone kracht die ver uitstijgt boven de 
menselijke wetenschappelijke kennis.   

Hoewel veel ufo-verhalen onmiskenbaar religieuze thema’s bevatten, pleiten het ontstaan, 
de ontwikkeling en de diversiteit van de beleving van die verhalen daarom eerder voor een 
benadering als moderne mythologie: mythologie als theoretisch kader kan gehanteerd worden 
voor de totale ufo-belangstelling.3 Ook mythen bevatten vaak religieuze aspecten, zelfs als het 
geen religieuze verhalen zijn (Dundes, 1971; Hansen, 2004). Bascom (1965) definieert mythen 
als “prose narratives which, in the society in which they are told, are considered to be truthful 
accounts of what happened in the remote past” (Bascom, 1965, p. 4). Segal (2004) betrekt 
veertig jaar later ook het heden en de toekomst in zijn omschrijving van een mythe:

2 Shermer (2002) bedoelt met grenswetenschap theorieën of disciplines waarvoor niet voldoende 
bewijs is om ze tot de wetenschap te rekenen, maar waarvan ooit duidelijk kan worden of 
het wetenschap is of niet. Hij rekent ufo’s overigens tot de categorie niet-wetenschap. Met 
pseudowetenschap wordt over het algemeen bedoeld dat niet-wetenschappelijke methoden 
worden gebruikt terwijl dit wel gesuggereerd wordt (Hansson, 2017). De meeste ufologen 
herkennen zich niet in deze kwalificaties.

3 Weliswaar spreken verschillende auteurs over ‘the UFO-myth’ (zie bijvoorbeeld Denzler, 2001; 
Rothstein, 2003b; Saliba, 1995b) maar hun keuze voor die benadering wordt meestal niet of 
nauwelijks onderbouwd.
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A story about something significant… [that] can take place in the past… or in the 
present or the future… [whose] main figures be personalities – divine, human, or even 
animal… [and that] accomplishes something significant for its adherents [and that is 
being] held tenaciously by [them]. (pp. 5-6)

Voor de ufo-verhalen geldt dat ze voor de belangstellenden over significante 
gebeurtenissen gaan, zowel in het heden als in het (verre) verleden, ontmoetingen 
bevatten met bovennatuurlijke personages die de mensheid willen helpen, archetypische 
emoties als ontzag en angst opwekken en fysieke gebeurtenissen in de wereld verklaren. 
Het woord ‘mythe’ zegt in dit verband overigens niets over de realiteit van de verhalen, in 
tegenstelling tot de betekenis van het woord in populair taalgebruik (Bascom, 1965; Segal, 
2004). Mythen als verhalen onderscheiden zich juist van andere volksverhalen doordat ze 
in de (sub)cultuur waarin ze worden verteld vaak beschouwd worden als ‘waar gebeurd’ 
(Bascom, 1965; Kelley-Romano, 2006; Saler et al., 1997). Daarbij hoeven mythen echter 
niet altijd door de gehele maatschappij als waarheid te worden gezien of door de gehele 
maatschappij te worden overgenomen (Bascom, 1965; Denzler, 2001; Hansen, 2002). Het 
verhaal over buitenaardse ufo’s is sinds het ontstaan in ontwikkeling: er worden steeds 
nieuwe verhalen of nieuwe wendingen toegevoegd, en bestaande verhalen worden 
complexer, zowel in vorm als in functie (Kelley-Romano, 2006; Saler et al., 1997). Jung 
(1958/1978) sprak daarom van een ‘levende mythe’.  

De verschillende leidmotieven of thema’s van de ufo-verhalen zijn eveneens goed in te 
passen in een benadering als mythe. Volksverhalen, waartoe mythen gerekend worden, 
worden volgens de Aarne-Thompson-Uther-index op basis van het onderwerp of motief 
onderverdeeld in verschillende categorieën (Hansen, 2002; Saler et al., 1997; Shojaei 
Kawan, 2011). De ufo-verhalen, met mythologische archetypen als helden en mentors, 
archetypische plaatsen als Roswell (waar rond 2 juli 1947 een ufo zou zijn neergestort) en 
natuurlijk de ufo zelf, kunnen worden ondergebracht in de categorieën ‘Religious Tales’ 
(vanwege de genoemde religieuze aspecten) en ‘Tales of Magic’. Onder de laatste vallen 
onder meer subcategorieën als ‘Supernatural Helpers’ (de buitenaardsen als redders 
van de mensheid), ‘Magic Objects’ (de wonderbaarlijke eigenschappen van de ufo’s en de 
wonderlijke eigenschappen van de implantaten die door de buitenaardse ontvoerders 
zouden zijn ingebracht) en ‘Supernatural Power or Knowledge’ (de bovennatuurlijke 
krachten van de buitenaardsen en hun toekomstvoorspellende kennis). Motieven 
van verschillende ufo-verhalen zijn eveneens terug te vinden in de Motiv-index of Folk-
literature (Thompson, 1960). Een voorbeeld is het al eerder genoemde Roswell-incident 
op of rond 2 juli 1947. De schotel (en in sommige varianten ook de buitenaardse 
inzittenden) zouden in het geheim zijn meegenomen door de Amerikaanse overheid. 
Saler et al. (1997) omschrijven het centrale motief van dit incident volgens de Motiv-index 
als nummer 1481: 
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A malevolent monster (the government) has sequestered an item essential to 
humankind (wisdom of a transcendental nature, i.e., evidence-based knowledge 
that we are not alone in the universe). The culture hero (the ufologist) circumvents 
the monster and (by investigatory prowess) releases the essential item (wisdom) for 
humankind. (p. 51)

Tevens is er een kosmogonische ufo-mythe, een mythe over het ontstaan van de wereld 
en de mensheid, waarin de aarde ooit werd gekoloniseerd door buitenaardsen en de 
mens werd geschapen door de buitenaardse bezoekers (zie bijvoorbeeld Marciniak, 1994; 
Sitchin, 1999). Deze mythe is vooral bekend geworden door Von Dänikens boek Waren de 
Goden Kosmonauten uit 1968. Sinds 2010 wordt deze visie ook uitgedragen in de populaire 
televisieserie Ancient Aliens, waarin schilderingen, voorwerpen en bouwwerken uit de 
oudheid en afbeeldingen op middeleeuwse schilderijen worden geïnterpreteerd als (bewijs 
voor de aanwezigheid van) ufo’s (Pasulka, 2016). Vanwege die verschillende motieven 
en verhalen kan het geheel van de ufo-mythen als ‘mythologie’ aangeduid worden: het 
systeem van verschillende mythen die met elkaar verbonden zijn (zie Gehmann, 2003, p. 
105).

Ook de verspreiding en (lokale) aanpassing van de ufo-verhalen past in de benadering als 
mythologie: het geloof in mythen is namelijk in wezen niet statisch. Volgens Bascom (1965) 
kan het geloof in een bepaalde mythe op den duur af- of juist toenemen en kan een mythe 
in de loop der tijd of in een andere cultuur anders geïnterpreteerd worden. Hansen (2002) 
beschrijft in dit verband, in navolging van de gebroeders Grimm, twee soorten traditionele 
verhalen (waaronder ook mythen vallen): lokale en migrerende vertellingen. Die laatste 
groep verhalen komt ook in andere gebieden voor dan in het gebied waarin ze ontstaan 
zijn, en passen zich daarbij vaak aan: 

Such stories tend not to be fixed in form, each text manifests variations in detail that 
reflect in interesting ways the culture and time and occasion in which it finds itself, 
the particular narrator who hosts and transmits it, and the audience that hears or 
read it. (Hansen, 2002, p. xi) 

De internationaal migrerende vertellingen werden in de negentiende eeuw ‘ontdekt’ 
door westerse wetenschappers. Hoe deze verhalen, die waren verspreid over enorme 
geografische gebieden, toch overeenkomstige thema’s, structuren en zelfs eenzelfde 
inhoud konden hebben, was destijds een groot raadsel (Hansen, 2002). Inmiddels zijn er 
verschillende verklarende theorieën ontwikkeld, waarvan de klassieke theorieën óf uitgaan 
van één bepaalde origine (monogenese) en een verspreiding via de bevolking, óf van een 
gelijktijdig ontstaan op meerdere plaatsen (polygenese) vanwege de verschillende stadia 
die alle culturen zouden doorlopen (Hansen, 2002; zie ook Saler et al., 1997). 
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De ufo-mythologie kan gezien worden als een internationaal migrerende vertelling. Deze 
mythologie heeft een duidelijke origine: de van oorsprong Amerikaanse verhalen gaan 
de laatste jaren ‘op reis’ en de ufo-verhalen komen inmiddels voor in grote delen van 
de wereld, als onderdeel van de mondialisering. Hoe de verspreiding van deze verhalen 
plaatsvindt, is in de huidige tijd evident: via televisie, kranten, boeken en de laatste jaren 
vooral via internet (Barkun, 2013; Lewis, 2000; Saler et al., 1997; Roth, 2005; Tumminia, 
2007). De media ontwikkelden zich sinds het ontstaan van de ufo-verhalen van kranten 
en radio tot elektronische massamedia met een steeds groter bereik (Self, 2009). Het gaat 
daarbij deels om orale overdracht, deels om geschreven teksten. Ziegler betoogt echter 
dat het vooral orale vertellingen zijn (interviews met ‘getuigen’ en andere actieve dragers 
van de verhalen), die vervolgens schriftelijk zijn vastgelegd. Hij spreekt daarom van een 
moderne variant van het ‘punctuated transmission model’, het model dat uitgaat van een 
overwegend orale transmissie, hier en daar ondersteund door schriftelijke vastlegging 
(Saler et al., 1997, p. 38). 

Omdat de ufo-mythologie in zijn geheel ondanks de vele religieuze thema’s in principe 
non-religieus is, heb ik gekozen voor een benadering als mythologie. De verschillende 
verhalen, zowel de religieuze als de meer wereldlijke, zijn bovendien goed in te passen in 
de verschillende archetypen, thema’s en leidmotieven die kenmerkend zijn voor mythen. 
Een benadering van de ufologie als (moderne) mythologie is een praktische en adequate 
manier om het totaal van de ufo-verhalen te analyseren met behulp van concepten en 
begrippen uit de sociale wetenschappen. 
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2.3 UFO-VERHALEN ALS MYTHOLOGIE   

2.3.1 Ontstaan en ontwikkeling 
Het bestuderen van mythen gebeurt meestal vanuit het gezichtspunt van een van de 
verschillende mythetheorieën. Wat de meeste theorieën met elkaar gemeen hebben, is 
dat ze een antwoord zoeken op (een van) de drie basisvraagstukken: 

1.  de oorsprong: waarom en hoe is de mythe ontstaan; 
2.  de functie: waarom wordt de mythe verteld en hoe blijft ze bestaan;
3.  de inhoud: is de mythe gebaseerd op een reële kern? (Campbell, 1988/2001; 

Segal, 1999, 2004). 

Het derde punt bespreek ik in hoofdstuk 3. In deze paragraaf bespreek ik de andere twee 
vraagstukken voor de ufo-mythen. Eerst wordt het proces van het ontstaan van de ufo-
verhalen beschreven, omdat dit niet alleen de keuze voor de benadering als mythologie 
verder onderbouwt, maar tevens de Amerikaanse oorsprong van de verhalen verduidelijkt 
en bevestigt. Daarnaast vestigt het ontstaansproces de aandacht op ‘sleutelfiguren’, 
personen die een rol spelen in de verspreiding en (lokale) interpretatie van de ufo-mythen, 
en op de symbolen in de ufo-mythologie.   

Tumminia (2003) beschrijft hoe de eerste geruchten over vliegende schotels zich ontwikkelden 
tot de ufo-mythologie aan de hand van de emergent norm theory en de sociologische benadering 
van geruchten. De emergent norm theory verklaart het ontstaan van nieuwe gedragsnormen in 
groepsverband vanuit crisissituaties, of situaties die als verwarrend worden ervaren (Arthur, 
2013; Tumminia, 2003). Volgens deze theorie hoort het ontwikkelen van geruchten tot een van 
de eerste fasen van groepsgedrag. Tijdens deze fase ontstaan geruchten wanneer groepen 
mensen gemeenschappelijke begrippen en normen ontwikkelen, om zo grip te krijgen op 
ongestructureerde en onduidelijke situaties. Ook Bordia en DiFonzo (2004) concluderen dat 
de overdracht van geruchten op internet een collectief proces van uitleggen en problemen 
oplossen is; het verspreiden van geruchten wordt beschouwd als een poging om angst 
en ongerustheid te verminderen door middel van ‘social sensemaking’, het proces waarbij 
mensen betekenis geven aan een gebeurtenis of ervaring. 

Deze benadering overlapt enigszins met die van Festinger, die het ontstaan van 
geruchten in bepaalde situaties verklaart vanuit zijn theorie van cognitieve dissonantie 
(in Tumminia, 2003). Volgens Festinger zullen mensen de spanning die ontstaat vanwege 
tegenstrijdige opvattingen, gedragingen of emoties, verminderen door de opvattingen of 
het gedrag bij te stellen. Zo zou men, wanneer bepaalde emoties of angsten niet direct 
verklaard kunnen worden, geruchten ontwikkelen die hun angst rechtvaardigen. Vanuit 
sociologisch perspectief ten slotte kunnen geruchten ontstaan wanneer informatie over 
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een onderwerp vanuit officiële kanalen uitblijft, censuur wordt vermoed of wanneer de 
vraag naar informatie groter is dan het aanbod. De geruchten zullen dan het gat vullen 
dat daardoor ontstaat (Barkun, 2013; Tumminia, 2003). 

De verschillende situaties en omstandigheden zoals hierboven beschreven, zijn allemaal 
ruimschoots van toepassing op de situatie waarin de eerste ufo-verhalen in de media 
verschenen. Na het krantenbericht over een ‘vliegende schotel’ in juni 1947, het bericht dat 
het begin van de ufo-mythologie markeert, ontstond een golf van verhalen in de media (Lewis, 
2003; Partridge, 2004; Stupple, 1984; Tumminia, 2003). Maar volgens Tumminia (2003) was het 
voor de meeste mensen onduidelijk wat er precies aan de hand was; de berichten in de media 
varieerden namelijk van serieus bedoelde verklaringen tot wilde verhalen en ridiculisering (zie 
ook Dean, 1998).4 Geruchten kregen de ruimte, omdat een bevredigend antwoord vanuit de 
overheid op de vraag wat die vreemde objecten waren waarover de media bleven melden, in 
eerste instantie uitbleef (Dean, 1998; Lewis, 2000; Stupple, 1984). 

Ook de theorie van cognitieve dissonantie kan op de situatie worden toegepast. 
Vanwege de Koude Oorlog heerste er namelijk veel angst voor een invasie of aanval 
met bommenwerpers door de Sovjet-Unie (Jung, 1958/1978; Partridge, 2004; Rothstein, 
2001; Tumminia, 2003). Die angst voor een aanval bleek echter niet gerechtvaardigd: de 
gevreesde bommen bleven uit. De cognitieve dissonantie die daardoor ontstond, nam af 
door de toename van geruchten over ufo’s; het gevoel van angst werd daardoor namelijk 
wél gerechtvaardigd (Tumminia, 2003).  

Het proces van de interpretatie van deze geruchten bestaat volgens de emergent norm 
theory uit drie fasen: keynoting, symbolization en coordination (Aguirre, Wenger, & Vigo, 
1998; Tumminia, 2003). Met ‘keynoting’ wordt hier bedoeld het geven van informatie die 
een ambivalent publiek in een bepaalde richting stuurt.5 Deze keynoting of het richting 
geven door individuen of gebeurtenissen, staat aan de basis van de emotionele en 
cognitieve interpretatie door een groep. Belangrijke keynoters in de ufo-geruchten waren 
ufo-contactpersonen als George Adamski, die wordt beschouwd als een van de meest 
invloedrijke contactpersonen (zie ook Rothstein, 2003a, 2003b). Adamski publiceerde 
drie boeken over zijn vermeende buitenaardse ontmoetingen, die alle drie bestsellers 
werden. Deze verhalen werden uitvoerig bediscussieerd in de media en beïnvloedden zo 
het ontstaan van de mythe van contact met buitenaardsen. Het begrip keynoter is enigszins 
vergelijkbaar met een rol van de traditors, de actieve dragers van de mythische verhalen 

4 Naast een rol in de verspreiding, vervulden de media ook daarmee een zekere rol in de 
ontwikkeling van de ufo-mythen (Saler et al., 1997).

5 Dit veronderstelt wel een latente belangstelling voor een bepaald idee.
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(zie Saler et al., 1997). De traditor, een term bedacht door etnoloog Carl von Sydow in 
1948, is “an active carrier of a group’s traditions who can verbally communicate them in 
an effective manner” (in Saler et al., 1997, p. 36). Deze traditors spelen vaak een rol bij de 
lokale aanpassing van migrerende vertellingen, zodat de inhoud van de verhalen beter 
aansluit op de nieuwe sociale of culturele omgeving. Bij de ontvangst van de ufo-verhalen 
in Suriname heb ik daarom ook gekeken naar de aanwezigheid en de rol van traditors, die 
ik ‘sleutelfiguren’ noem. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 3.  

Het ontstaan van symbolisatie is de volgende fase van het collectieve gedrag dat tot 
mythevorming leidt. Symbolen spelen tot de dag van vandaag een rol in de ufologie (Tumminia, 
2003). Raketten en zelfs buitenaardsen kwamen weliswaar al voor in sciencefiction van 
vóór 1947, maar die hadden geen waarde als symbool, zoals de platte, ronde vliegende 
schotel met het koepeltje bovenop, of later de grey alien met zijn kenmerkende grote 
hoofd en grote zwarte ogen. Jung (1957/1978) zag de vliegende cirkel als representatie van 
het transcendentale zelf en fysiologische heelwording. De ronde vorm van de vliegende 
schotels zou symbool staan voor ‘heelheid’ en ‘eenheid’, de stabiliteit waaraan mensen in 
een verdeelde wereld behoefte hebben. De ufo’s verschenen dan ook niet voor niets als 
hemelse interventie tijdens de Koude Oorlog. Ook zou vliegen symbool staan voor vrijheid, 
het losmaken van de materiële wereld: alleen bovennatuurlijke wezens kunnen vliegen. Het 
is een oud en veel voorkomend thema in mythen (Eliade in Vallée, 2007, p. 196). Volgens 
Dean (1998) echter staan de ufo’s juist symbool voor angsten in de moderne cybercultuur, 
waarin mensen een gevoel van vervreemding en gebrek aan connectie met de maatschappij 
ervaren. De angsten worden gevoed door complottheorieën, waarin het onvermogen om de 
waarheid van fictie te onderscheiden centraal staat. De alien functioneert als een icoon van 
wat Dean noemt ‘postmodern anxieties’ (p. 22). Duidelijk is in elk geval dat de ronde ufo en 
de alien symbool staan voor de ufo-mythologie, waarover Kelley-Romano zegt: “The ability 
of symbols to evoke entire themes and storylines is one cue that this myth is vital and alive 
in contemporary culture” (2006, p. 399).

De combinatie van keynoting en symbolisatie kan volgens de emergent norm theory leiden tot 
de volgende fase in het ontstaan van een mythologie: coördinatie. In de ufo-mythevorming 
uitte dat zich in de opkomst van verschillende ufo-groepen. Na Adamski volgde begin jaren 
vijftig een reeks andere personen die zeiden contact te hebben met de buitenaardse 
piloten van de ufo’s. Sommigen claimden zelfs mee te zijn geweest in de vliegende schotels. 
Ufo-contactpersoon (contactee) George Van Tassel organiseerde in 1954 de eerste ‘flying 
saucer convention’. Rond deze charismatische ‘storytellers’ ontstonden de eerste ufo-
religies en ufo-groepen, en deze contactpersonen kregen de nodige aandacht in de 
media. De geruchten die in de verschillende milieus van onderzoeksgroepen, ufo-clubs 
en religieuze groepen keer op keer werden verteld, groeiden zo van losse geruchten uit tot 
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mythische verhalen. Het ontstaan van de ufo-mythologie vond plaats onder heel specifieke 
omstandigheden, medebepaald door de tijdgeest, de maatschappij, de ontwikkelingen in 
de wereld en de culturele en religieuze achtergrond van de belangstellenden.   

2.3.2 Functies en rituelen
Het tweede basisvraagstuk rond mythen betreft hun mogelijke functies, waarvan enkele 
in de vorige paragraaf al kort aan de orde kwamen. Campbell (1988/2001) onderscheidt 
vier basisfuncties: 1. mystical: ‘realizing what a wonder the universe is’; 2. cosmological: 
‘showing you what the shape of the universe is… in such way that the mystery again comes 
through’; 3. sociological: ‘supporting and validating a certain social order’; 4. pedagogical: 
‘how to live a human lifetime under any circumstances’ (1988/2001, p. 31). 

Segal (2004) merkt op dat mythen volgens de meeste mythologen een behoefte vervullen, 
maar over wat die behoefte precies is, verschillen de meningen. Volgens anderen, onder wie 
antropologen Sir James Frazer en Edward Tylor, hebben mythen vooral een verklarende functie 
(Bascom, 1965; Segal, 2004). Voor de ufo-mythologie wordt vooral de verklarende functie 
genoemd: een behoefte aan uitleg van het onverklaarde in een tijd van grote onzekerheid 
kort na de Tweede Wereldoorlog (zie bijvoorbeeld Kelley-Romano, 2006; Rothstein, 2001; 
Saliba, 1995b; Tumminia, 2003). Daarnaast noemt Jung als verklaring dat de technologische 
vooruitgang een afname van religieuze beleving kan betekenen, waarbij het geloof in ufo’s 
de plaats zou innemen van het traditionele geloof (Jung, 1958/1978; zie ook Cusack, 2015; 
Partridge, 2004; Rothstein, 2003b). Het vertellen van ufo-verhalen zou ook verklaard kunnen 
worden vanuit de sociale functie dat de verhalen voor grote groepen mensen bestaande 
gevoelens van angst en achterdocht rechtvaardigen (vergelijk Festinger et al., 1956/2011).

Een gerelateerd onderwerp is de discussie over het verband tussen mythen en rituelen 
(Campbell, 1988/2001; Von Hendy, 2002; Whitehouse, 2004; Segal, 1998, 1999, 2004, zie ook 
Douglas, 1973). De verschillende standpunten lopen daarbij uiteen van het idee dat mythen 
en rituelen niet per definitie samen hoeven te gaan, tot het standpunt dat de een niet zonder 
de ander kan bestaan (Courtois & Neckebrouck, 2005; Segal, 2004). Samengevat vallen de 
meeste ideeën over de relatie tussen mythen en rituelen onder de noemer Myth and Ritual 
Theory, waarvan het uitgangspunt is dat een mythe niet slechts een verhaal is, maar gekoppeld 
is aan een actie (Segal, 2004). De laatste decennia worden mythe en ritueel echter steeds 
minder als onlosmakelijk verbonden beschouwd. De vraag is of de moderne ufo-mythologie 
verbonden is met rituelen. De ufo-belangstelling is weliswaar gekoppeld aan bepaald gedrag: 
specifiek surfgedrag op internet, het bezoeken van ufo-gerelateerde activiteiten als symposia 
en lezingen en het gebruik van ufo-jargon. Sommige ufo-belangstellenden bezoeken de plaats 
Roswell. Maar van symbolische, herhaalde handelingen of het brengen van offers is daarbij 
geen sprake. Ik stel daarom dat aan de ufo-mythologie geen rituelen zijn verbonden. 
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2.4 MONDIALISERING EN LOKALE ONTVANGST   

2.4.1 Cultuurimperialisme en receptietheorie 
Zoals in de voorgaande paragrafen werd betoogd, beschouw ik de verspreiding van de 
Amerikaanse ufo-verhalen als onderdeel van de mondialisering. Er is geen consensus 
over een definitie van mondialisering (Altglas, 2010; Crane, 2002; Robinson, 2007), maar 
omdat in deze studie het begrip wordt gebruikt om de toenemende wereldwijde culturele 
beïnvloeding te duiden, behelst de definitie van McGrew het begrip afdoende:

The multiplicity of linkages and interconnections that transcend the nation-states 
(and by implication the societies) which make up the modern world system. It defines 
a process through which events, decisions, and activities in one part of the world 
can come to have significant consequences for individuals and communities in quite 
distant parts of the globe. (in Berry, 2008, p. 329) 

Hoewel er discussie is over wanneer en waardoor dit proces is gestart, zijn de meeste 
auteurs het erover eens dat het tempo, de schaal en de intensiteit ervan de laatste 
decennia van de twintigste eeuw drastisch zijn toegenomen (Appadurai, 1996; Robinson, 
2007; Hahn, 2008). Vooral dankzij nieuwe (massa)media is er bijvoorbeeld niet meer 
noodzakelijk altijd een relatie tussen de geografische locatie van cultureel aanbod en 
de ervaring van de consument (zie bijvoorbeeld Ang, 1982; Moon & Park, 2007). Bij deze 
uitwisseling van cultuur en beïnvloeding door andere culturen kunnen tevens nieuwe 
identiteiten worden gevormd of identiteiten worden aangepast (Castells, 2010; Crane, 
2002; Tomlinson, 2003; Wuthnow & Offutt, 2008). Daaronder vallen naast onder meer 
nationale, etnische en religieuze identiteiten ook minder formeel georganiseerde 
identiteiten zoals consumptievoorkeuren (Tomlinson, 2003). 

Er zijn verschillende theoretische benaderingen die worden gebruikt om de culturele 
mondialisering te interpreteren. In de verschillende visies staat vooral een van twee uitkomsten 
van het interculturele contact centraal: homogenisering of hybridisering (Burke, 2009; Crane, 
2002; Frisk, 2001; Kraidy, 2002, 2005; Robertson 1995). Met homogenisering wordt gedoeld 
op een proces waarbij alle nationale culturen langzaam hetzelfde worden omdat ze een 
eenvormige, mondiale cultuur overnemen. Met hybridisering wordt bedoeld dat culturen 
delen van een of meer andere culturen overnemen en/of aanpassen aan lokale voorkeuren, 
waarbij nieuwe (hybride) vormen ontstaan. Andere termen die in dit verband gebruikt worden 
zijn onder meer creolisering en ‘appropriation’ (Burke, 2009; Kraidy, 2005). De twee meest 
gebruikte benaderingen van mondialisering zijn de zienswijze van het cultuurimperialisme 
en de receptietheorie (Ang, 2007). Deze benaderingen hebben de afgelopen decennia onder 
invloed van nieuwe inzichten verschillende substantiële revisies ondergaan, maar de basis is 
gebleven. Ik zal deze twee theoretische benaderingen kort bespreken en beargumenteren dat 
zij allebei op zichzelf staand tekortschieten om de uitkomsten van mondialisering te verklaren.  
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1. De visie van het cultuurimperialisme is de meest bekende en sinds de jaren zeventig 
van de vorige eeuw de meest gebruikte (Ang, 2007; Crane, 2002; Lizardo, 2008). Vooral 
in Latijns-Amerika had het idee van cultuurimperialisme veel aanhangers (Van Elteren, 
2014). Het uitgangspunt is dat het mondiale economische systeem wordt gedomineerd 
door een groep geavanceerde landen, terwijl derdewereldlanden maar weinig controle 
hebben over hun economische en politieke ontwikkeling (Tomlinson, 1991; 2003). De term 
‘cultuurimperialisme’ verwijst naar het door een dominante natie opleggen van bepaalde 
overtuigingen, waarden, kennis, gedragsnormen en levensstijl aan zwakkere naties.6 Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat dit bewust en doelgericht gebeurt, oorspronkelijk vanwege 
de politieke belangen die daarmee gemoeid zouden zijn. Tegenwoordig wordt ervan 
uitgegaan dat de belangen vooral economisch van aard zijn (Crane, 2002). Hierbij zou het 
gevaar bestaan van verlies van de specifieke kenmerken van de niet-dominante cultuur: 
deze zou opgaan in een uiteindelijk uniform cultureel geheel, gebaseerd op de dominante 
cultuur, met eenzelfde consumptiepatroon en ook dezelfde geloofsovertuigingen (in Berry, 
2008; Castells, 2010; Crane, 2004; Lizardo, 2008; Wuthnow & Offutt, 2008; Tomlinson, 
2003; vergelijk de ‘McDonaldisering’ van Ritzer, 1983). Volgens enkelen kan mondialisering 
om die reden gezien worden als een vorm van westers cultuurimperialisme (Quijano, 2007: 
Quijano & Ennis, 2000; zie ook Frisk, 2001).

Er is echter veel kritiek op de theorie van het cultuurimperialisme, onder meer op de 
geïmpliceerde ongelijkheid en de macht van bepaalde landen, waarbij vooral de Verenigde 
Staten worden genoemd. Zo stelt Appadurai (1996) dat “the United States is no longer the 
puppeteer of a world system of images but is only one node of a complex transnational 
construction of imaginary landscapes” (p. 31). Hij gaat uit van de opkomst van een wereldwijd, 
transnationaal netwerk zonder (enkel) machtscentrum, waarin culturele invloeden vrij alle 
richtingen op bewegen. Ook Lizardo (2007, 2008) gaat uit van een transnationaal netwerk, 
maar stelt een meer sociologische benadering voor, waarin de nadruk ligt op de relatie 
tussen cultuurconsumptie en sociale relaties. Hij verdeelt de wereldwijde culturele economie 
in een hiërarchisch systeem, en betoogt dat de culturele uitwisseling sterker zal zijn binnen 
cultureel overeenkomstige en sociaal-economisch gelijkwaardige landen en zwakker tussen 
landen die (cultureel en sociaal-economisch) van elkaar verschillen, waarbij de vraag naar 
‘mondiale producten’ groter is in economisch bevoorrechte landen (Lizardo, 2007, 2008). 
Omdat de culturele verspreiding in deze visie niet wereldwijd is maar beperkt tot specifieke 
landen, spreken enkele auteurs liever van ‘transnationale cultuur’ dan van mondialisering 
(zie bijvoorbeeld Crane, 2002; Kraidy, 2005; Rogers, 2006).  

6 De laatste jaren ligt de nadruk daarbij op de rol van media, en wordt ook wel gesproken van 
media imperialisme (Crane, 2002). Maar omdat cultuur (en cultuurimperialisme) meer behelst 
meer dan alleen media, bijvoorbeeld ook religie en onderwijs, neem ik dat niet over (zie ook Van 
Elteren, 2014).
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Sommigen zien het concept van mondialisering, waarbij het internationale contact over 
het algemeen helemaal niet doelgericht plaatsvindt, juist als tegengesteld aan het idee 
van het doelgerichte imperialisme (Tomlinson, 1991). Lizardo (2007, 2008) veronderstelt 
dat juist consumenten in de economisch en sociaal ontwikkelde landen ontvankelijk zijn 
voor mondiale cultuur, en dus niet in de relatief ‘zwakkere naties’ zoals de thesis van 
het cultuurimperialisme vooronderstelt. Anderen wijzen erop dat de uitwisseling niet 
uitsluitend eenrichtingsverkeer is. Kearny (1995) spreekt, onder meer in verband met 
de massale stroom Latijns-Amerikaanse media in de Verenigde Staten, zelfs over reverse 
cultural imperialism (p. 555). Daarnaast kan contact tussen een dominante en een niet-
dominante cultuur, zeker wanneer dat contact negatief of discriminerend is voor de 
niet-dominante cultuur, ook een reactie oproepen waarbij de identificatie met de eigen 
gemeenschap juist versterkt wordt (Berry, 2008; Matusitz, 2011; Wuthnow & Offutt, 2008; 
zie ook Altglas, 2010; Burke, 2009; Tomlinson, 2003). Maar de grootste zwakte van de visie 
van het cultuurimperialisme is dat etnografisch onderzoek laat zien dat ‘mondiale cultuur’ 
vaak lokaal wordt geïnterpreteerd en/of aangepast, in plaats van tot een uniform geheel 
te verworden (Altglas, 2007, 2010; Burke, 2009; Crane, 2004; Kraidy, 2002; Livingstone, 
1998’; Lizardo, 2008).   

2.Omdat de praktijk een diversiteit aan consumptiepatronen, interpretaties en smaken 
laat zien, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de tweede veelgebruikte theoretische 
denkrichting bij onderzoek naar de effecten van mondialisering: de receptietheorie 
(Crane, 2002; Kraidy, 2005; Livingstone, 1998). Receptietheorie is de verzamelnaam voor 
verschillende benaderingen en perspectieven die worden gebruikt om in verschillende 
landen de reactie op en wijzen van incorporatie van de culturele mondialisering te 
verklaren (Crane, 2002; Livingstone, 1998). Een belangrijk overkoepelend uitgangspunt 
is dat culturele uitingen niet passief worden ontvangen of overgenomen, maar dat de 
ontvanger een actieve rol speelt bij de selectie, interpretatie en aanpassing en dus zelf 
betekenissen construeert en keuzes maakt (Crane, 2002; Hall, 1973/2001). Volgens 
sommige auteurs gebeurt dat op individueel niveau (Lahire 2003), volgens anderen (Hall, 
1973/2001; Kim, 2004) wordt er op groepsniveau betekenis gegeven. Het gaat dus om 
een proces van selectie, interpretatie en aanpassing door de ontvanger (Altglas, 2010; 
Douglas, 2002; Hall, 1973/2001). 

Voor de ontvanger komt de betekenis van het culturele product pas tot stand op het 
moment van receptie, en die betekenis kan afhangen van verschillende factoren, waaronder 
culturele, sociaal-maatschappelijke en demografische factoren (Crane, 2002; Katz & Liebes, 
1990; Kim, 2004; Livingstone, 1998; Morley, 2006). Hierbij wordt mondialisering dus niet 
langer gezien als een bedreiging voor de lokale identiteiten. Omdat verschillende etnische 
en nationale groepen dezelfde culturele uitingen anders interpreteren, wordt het zelfs 
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beschouwd als het tegengestelde van het cultuurimperialisme (Kraidy, 2005; Matusitz, 
2011; Roach, 1997). Voor het beschrijven van de aanpassing van een mondiale cultuur aan 
lokale gebruiken, populariseerde Robertson (1995) de term ‘glocalization’, een term die 
oorspronkelijk in Japan werd gebruikt. Deze samentrekking van de woorden ‘globalization’ 
en ‘localisation’ verwijst naar de lokale aanpassingen van producten uit de globaliserende 
cultuur. Het kan daarbij zowel gaan om kleine aanpassingen als om meer betekenisvolle 
veranderingen (Matusitz, 2011; Robertson, 1995).   

2.4.2 Een gecombineerde benadering
Het ligt voor de hand om de lokale ontvangst van de ufo-mythologie te onderzoeken 
binnen de benadering van de receptietheorie, waarmee op microniveau wordt onderzocht 
op welke manier mondiale cultuur lokaal wordt geïncorporeerd. Vanwege het toenemend 
aantal voorbeelden van lokale aanpassing en nieuwe culturele vormen wordt het idee 
van een uniforme cultuur als effect van mondialisering, zoals beschreven in het cultureel 
imperialisme, bovendien over het algemeen beschouwd als verouderd. Burke (2009) stelt 
bijvoorbeeld dat de homogeniseringsthesis geen standhoudt, en dat degenen die dit 
beschrijven zich slechts beperken tot enkele afgebakende voorbeelden. 

Het lijdt inderdaad geen twijfel dat culturele uitwisseling leidt tot het ontstaan van nieuwe, 
hybride vormen, en dat het ontvangende publiek een rol speelt bij het betekenisgeven. Dat 
betekent echter niet dat hybridisering het enig mogelijke effect is van mondialisering. In 
de praktijk blijken de verschillende uitkomsten van mondialisering minder eenduidig dan 
de verschillende theorieën voorspellen (zie bijvoorbeeld in Robbins, 2004; zie ook Altglas, 
2010; Beyer, 1998; Lehmann, 2009). De verschillende hierboven genoemde denkrichtingen 
bieden bovendien weliswaar elk een bruikbaar perspectief voor specifieke aspecten van 
culturele mondialisering, maar schieten tekort om het proces van lokale ontvangst onder 
invloed van de internationale context te interpreteren. Een gevolg van het gebruik van de 
receptietheorie is bijvoorbeeld dat door de recente nadruk op de lokale ontvangst, er nog 
maar weinig aandacht is voor machtsverhoudingen. Actieve lokale receptie neemt echter 
niet weg dat machtsrelaties en de culturele hegemonie van bepaalde culturen van invloed 
zijn op de ontvangst in andere culturen (Ang, 1996; Hall, 1973/2001; Livingstone, 1997; 
Morley, 1993). Zoals Ang (2007) zegt: de Verenigde Staten (in dit onderzoek de ‘zendende’ 
partij) zijn niet slechts ‘een’ cultureel centrum, maar hebben nog altijd een zeer sterke 
culturele positie: Amerikaanse films en televisie stromen vooral naar andere landen, in 
plaats van andersom (2007, p. 24, zie ook Crane, 2002). 

Rogers (2006) maakt daarom onderscheid tussen verschillende omstandigheden (en 
daarmee de acties) van culturele uitwisseling. Hij beschrijft het actieve gebruik van 
elementen uit andere culturen, en noemt daarbij vier varianten in de omstandigheden of 
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context waarin dit kan plaatsvinden: exchange, exploitation, transculturation en dominance 
(p. 475). Centraal bij de culturele uitwisseling staan in dit schema de machtsrelaties tussen 
betrokken partijen: de (manier van) overname wordt gevormd door de sociale, historische, 
culturele, economische en politieke context waarin het plaatsvindt. Bij exchange is er 
sprake van een wederkerige uitwisseling (van bijvoorbeeld symbolen, technologie of 
rituelen) van grotendeels gelijkwaardige culturen. Bij exploitation gaat het om (eenzijdig) 
gebruik van elementen van een achtergestelde cultuur door een dominante cultuur, 
zonder toestemming of compensatie, en bij transculturation gaat het om het creëren van 
nieuwe elementen waarbij de oorsprong vaak niet meer te achterhalen is. In het geval 
van dominance gaat het om het gebruik van elementen van een dominante cultuur die 
worden opgelegd aan een achtergestelde cultuur. Het gaat hierbij vaak om gekoloniseerde 
volkeren.  

Verschillende auteurs merken terecht op dat het verlaten van de cultuurimperialisme-
these een theoretische leegte heeft achtergelaten (Hahn, 2008; Livingstone, 1998; Lizardo, 
2008; Roach, 1997). De receptietheorie, in de praktijk verschillende op zichzelf staande 
onderzoeken naar lokale receptie, biedt namelijk geen macrostructureel perspectief 
om nationale en transnationale consumptiepatronen te bekijken (Hahn, 2008; Lizardo, 
2008). Sommige auteurs benadrukken daarom dat het model van het cultuurimperialisme 
niet geheel afgeschreven zou moeten worden, maar eerder (verder) gereviseerd: het 
machtsonderdeel moet blijven, maar genuanceerder en met ruimte voor (actieve) lokale 
aanpassingen. Zo stelt Kraidy (2005) een ‘critical transculturalism’ voor, waarin hij de 
holistische visie op cultuur zoals in het cultuurimperialisme afwijst, maar er wel vanuit gaat 
dat interculturele relaties ongelijk zijn. Toch mist ook Kraidy’s model het perspectief dat de 
culturele hegemonie van bepaalde culturen onderdeel uitmaakt van de actieve receptie. 
Lizardo (2007, 2008) legt een verband tussen lokale consumptie en transnationale 
processen op macroniveau door de relatie te beschrijven tussen de (economische) 
ontwikkeling en sociale status van een land en het openstaan voor ‘mondiale cultuur’. 
Maar ook hij legt geen verbinding tussen lokale aanpassing en machtsverhoudingen. 

Ondanks de zwakke punten van het cultuurimperialisme, met name het gebrek aan oog 
voor actieve lokale receptie en voor de opkomst van andere culturele machtscentra dan 
de Verenigde Staten, biedt dit uitgangspunt nog altijd een bruikbaar perspectief. Het geeft 
namelijk de machtsverhoudingen tussen de nationale actoren weer, en de mate waarin 
sommige meer impact hebben op de wereldwijde cultuur dan andere (zie ook Crane, 
2002; Frisk, 2001; Kraidy, 2005; Morley, 1993; Van Elteren, 2003; Van Elteren, 2014). Het 
cultuurimperialisme en de receptietheorie zouden daarom niet moeten worden gezien als 
tegenstelling: er kan zowel sprake zijn van een invloed op de receptie door internationale 
verhoudingen op macroniveau, als van een actief ontvangend publiek.   
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Om een connectie te maken tussen het macroperspectief van culturele hegemonie (in 
dit geval van de Verenigde Staten) en het microperspectief van de actieve lokale receptie 
(in dit onderzoek in Suriname) stel ik een ruim te interpreteren dominantiegerelateerd 
‘receptiemodel’ voor, met verschillende mogelijke niveaus van aanpassing en overname. 
Kenmerkend voor dit model is dat ik uitga van zowel actieve lokale receptie als het 
effect van machtsverhoudingen tussen de zendende en ontvangende (sub)cultuur. De 
culturele machtsverhouding tussen de zendende en ontvangende partij is in mijn visie 
zelfs bepalend voor de mate van ongewijzigde overname door de ontvangende partij: 
hoe dominanter de cultuur van de zendende partij, hoe groter het aandeel ongewijzigde 
overname. Lokale voorkeuren, gewoonten of omstandigheden, gebaseerd op de lokale 
cultuur, demografische gegevens, tradities of historische achtergrond, kunnen verder 
vormgeven aan de lokale receptie. Hiermee worden dus aspecten uit de theorie van het 
cultuurimperialisme geïntegreerd in de receptietheorie. Er hoeft daarbij wereldwijd niet 
per se één cultureel machtscentrum te zijn; naast de Verenigde Staten kan ook China of 
India in relatie met een andere cultuur de dominante cultuur zijn. In die zin sluit het de 
hierboven beschreven ‘netwerktheorie’ zoals onder meer beschreven door Appadurai 
(1996), die meerdere machtscentra veronderstelt, niet uit. In hoofdstuk 4 beargumenteer 
ik welke micro- en macrofactoren naar mijn mening van invloed zijn op de (mate) van 
overname en lokale aanpassing van de ufo-mythologie in Suriname.

2.4.3 Encoding-decoding-model
Bij het interpreteren van de verzamelde data is gebruikgemaakt van een model uit 
de audience reception theory, een stroming mediatheorieën die uitgaat van een actief 
ontvangend publiek, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale en culturele 
context waarin een boodschap wordt verstuurd en ontvangen. Uit deze benadering komt 
het model voort dat in dit onderzoek wordt gebruikt: het encoding-decoding-model van 
Stuart Hall (1973/2001). Hiermee kunnen de verschillende ontvangstmogelijkheden van 
mediaberichten verklaard en tevens geclassificeerd worden. De achterliggende gedachte 
is dat elk mediaproduct tot stand komt door een proces van selectie en interpretatie: 
de producenten van een tekst of boodschap ‘coderen’ de tekst op basis van hun 
idealen en opvattingen en de ontvangers decoderen diezelfde tekst op basis van hun 
eigen wereldbeeld. Zowel de zender als de ontvanger spelen dus een actieve rol. Hier 
zijn machtsrelaties van wezenlijke invloed, stelt Hall (1973/2001): de media zouden een 
rol spelen in de strijd om de hegemonie en de teksten zouden in verschillende stadia 
beïnvloed worden door institutionele machtsrelaties (zie ook Ang, 1996).

Oorspronkelijk werd Halls model vooral gebruikt voor onderzoek naar de ontvangst van 
mediaboodschappen door televisiepubliek. Maar het gebruik van media verandert, en 
de scheidslijn tussen televisie en (andere) digitale media is inmiddels vrijwel verdwenen 
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(Self, 2009). De audience reception theory werd later bovendien ook gebruikt in onderzoek 
naar de (wereldwijde) ontvangst van soapseries (Ang, 1982, 2007; Katz & Liebes, 1990), 
muziek (Tagg, 2013) en boeken en tijdschriften (De Jong, 2001). Hoewel het encoding-
decoding-model veel gebruikt is voor boodschappen met een specifieke ideologie, kan het 
volgens Hall (1973/2001) op elke gebeurtenis worden toegepast, zolang het maar wordt 
overgebracht als ‘verhaal’, als discours. Hij gaat er daarbij van uit dat er altijd sprake is van 
een ‘complex structure of dominance’ (p. 508). De keuze voor dit model is gelegen in het 
feit dat de ufo-mythologie voornamelijk via massamedia overgedragen wordt: televisie, 
internet, tijdschriften en boeken. Daarnaast ligt de focus in dit onderzoek ook op de 
overeenkomsten en/of verschillen tussen de ‘verzonden’ en de ontvangen boodschap, en 
is het uitgangspunt dat de context in alle stadia van invloed is. In dit onderzoek wordt de 
Amerikaanse ufo-mythologie beschouwd als de ‘boodschap’, en de ‘ontvangers’ bestaan 
uit de Surinaamse consumenten ervan. 

Voor het model beschrijft Hall (1973/2001) vier stadia binnen de mediacommunicatie: 
productie, circulatie, consumptie en reproductie. Bij de productie vindt de ‘encoding’ plaats: 
de boodschap wordt ‘gecodeerd’ met de dominante ideologieën van de (maatschappij en 
cultuur van de) maker. In het geval van de ufo-mythologie gaat het om hoe vooral het 
theosofische en christelijke gedachtegoed, politieke ideeën, specifieke raciale vooroordelen 
en racistische ideologieën zijn verweven in de ufo-mythologie. Circulatie slaat op hoe de 
boodschap wordt verspreid en ontvangen, bijvoorbeeld schriftelijk of via beelden. In het 
geval van de ufo-mythologie gaat het om de overdracht via vooral (massa)media. Het 
stadium van de consumptie of receptie is het moment waarop het ‘decoderen’ plaatsvindt, 
de interpretatie op basis van de overtuigingen van de ontvanger. Na de receptie en 
interpretatie is er ruimte om ‘iets te doen’ met de ontvangen boodschap: de reproductie. 
Daaronder vallen handelingen als het posten en reageren via Facebook, het versturen 
van groepsmails, het organiseren van lezingen en het schrijven van artikelen. Deze vier 
stadia zijn weliswaar verbonden met elkaar, maar staan tegelijkertijd ook enigszins los van 
elkaar; de ontvanger kan namelijk iets anders begrijpen dan de producent heeft bedoeld 
(Hall, 1973/2001). In de empirische hoofdstukken 5, 6 en 7 komen de twee laatste stadia 
uit Halls mediamodel aan de orde: de receptie (waarbij het decoderen plaatsvindt) en 
de reproductie (waarbij het decoderen actief wordt gemaakt) van de ufo-mythologie in 
Suriname.  
Volgens Hall (1973/2001) zijn er drie mogelijke standpunten die het ontvangende 
publiek kan innemen bij het decoderen: dominant-hegemonic, ook wel de preferred 
reading of voorkeurslezing genoemd, de negotiated position of onderhandelingslezing en 
de oppositional position of tegendraadse lezing (Nederlandse vertaling uit Van Zoonen, 
2004). Bij de voorkeurslezing wordt de boodschap of het verhaal precies zo begrepen 
of overgenomen als bedoeld is door de zender: de zender en de ontvanger vertrekken 
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vanuit dezelfde culturele aannames. Bij de onderhandelingslezing wordt het verhaal 
grotendeels overgenomen zoals is bedoeld (binnen de context van de gezichtspunten 
van de dominante cultuur), maar de ontvanger interpreteert (een aantal aspecten van) 
de boodschap anders. Er kunnen ook elementen worden toegevoegd of nuanceringen 
worden aangebracht (Morley, 1992). In de tegendraadse lezing ten slotte, verzet de 
ontvanger zich tegen de boodschap. Deze wordt volledig geïnterpreteerd volgens het 
wereldbeeld van de ontvanger, die vaak onbedoelde betekenissen in het verhaal ziet (Hall, 
1973/2001). Aan deze drie lezingen voegde Morley (1980) nog de ‘critique of silence’ toe, 
waarbij de ontvanger zich zo sterk tegen de verzonden boodschap keert, dat hij of zij er 
helemaal geen interpretatie aan verbindt. 

In sommige gevallen kan er discussie zijn over wiens voorkeur de dominante voorkeurslezing 
is (zie Morley, 2006). In dit onderzoek wordt met de voorkeurslezing de oorspronkelijke, 
ongewijzigde Amerikaanse ufo-mythologie bedoeld en pas ik het encoding-decoding-model 
toe op de ontvangst van de drie verschillende aspecten van de ufo-mythologie zoals die 
zijn verwoord in de deelvragen 2, 3 en 4. Een aanpassing bij het gebruik van dit model is 
dat de ‘zender’ van de boodschap in dit geval geen mediabedrijf is. Maar de mythologie is 
wel duidelijk gecodeerd met ideologieën, namelijk met religieuze en raciale ideeën waarin 
raciale hiërarchische verhoudingen een grote rol spelen, bekeken vanuit wit, westers 
perspectief. Voor het toepassen van Halls model maakt dat verder geen verschil; het 
uitgangspunt blijft dat de boodschap gecodeerd is op basis van een specifiek wereldbeeld, 
en ook weer gedecodeerd wordt vanuit een (ander) specifiek wereldbeeld. 
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2.5 CONCLUSIE  

In dit hoofdstuk is de theoretische benadering uiteengezet van het onderzoek naar de 
lokale ontvangst van ufo-verhalen. Ik heb ervoor gekozen het totaal van de ufo-verhalen te 
beschouwen als mythologie. De ontwikkeling, de diversiteit van de beleving maar ook de 
thema’s en actoren in zowel de religieuze als de meer wereldlijke verhalen zijn volledig in 
te passen in een benadering als mythologie. Mythische verhalen kunnen in de loop van de 
tijd worden aangepast of aangevuld en migrerende mythen kunnen worden geadapteerd 
om zo beter aan te sluiten op de nieuwe omgeving. Bij die lokale aanpassing is vaak een rol 
weggelegd voor zogenaamde ‘gatekeepers’, die voor de ontvangers als ‘filter’ functioneren 
bij de selectie en interpretatie van (elementen uit) de verhalen. Bij de ontvangst van de 
ufo-verhalen in Suriname, heb ik daarom ook gekeken naar de aanwezigheid en de rol 
van dergelijke sleutelfiguren.

Het ‘migreren’ van de ufo-mythologie beschouw ik als onderdeel van de mondialisering. 
Binnen de verschillende mondialiseringstheorieën staan vooral twee mogelijke uitkomsten 
van mondialisering centraal: lokale aanpassing met nieuwe hybride vormen tot gevolg, 
of het wereldwijd overnemen van een homogene cultuur. De twee meest gebruikte 
visies op mondialisering, die elk een van deze twee uitkomsten vertegenwoordigen, zijn 
de receptietheorie (hybridisering) en het cultuurimperialisme (homogenisering), twee 
richtingen die als elkaars tegengestelden worden beschouwd. Ik maak echter een verbinding 
tussen het macroperspectief van de culturele hegemonie en het microperspectief van 
de actieve lokale receptie. Daarbij is het uitgangspunt: hoe dominanter de cultuur van 
de zendende partij, hoe groter het aandeel ongewijzigde overname. Lokale voorkeuren 
of omstandigheden geven verder vorm aan de lokale receptie. Op die manier worden 
aspecten uit de theorie van het cultuurimperialisme geïntegreerd in de receptietheorie. 

Enkele door mij gebruikte concepten zijn afkomstig uit de audience reception theory, zoals 
het encoding-decoding-model van Stuart Hall (1973/2001) waarmee de verschillende 
reacties op mondiaal verspreide cultuur verklaard en geclassificeerd kunnen worden. 
De achterliggende gedachte van dit model is dat elk mediaproduct tot stand komt door 
een proces van selectie en interpretatie: de producenten van een tekst of boodschap 
‘coderen’ de tekst op basis van hun idealen en opvattingen en de ontvangers ‘decoderen’ 
diezelfde tekst op basis van hun eigen achtergrond. Daarbij onderscheidt Hall drie 
mogelijke interpretaties of ‘lezingen’ door de ontvangers: een voorkeurslezing, een 
onderhandelingslezing en een tegendraadse lezing. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 zal 
ik onderzoeken met welke lezing(en) de verschillende aspecten van de ufo-mythologie 
worden ontvangen. 
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3.1 EEN STUDIE NAAR PERCEPTIES  

In dit hoofdstuk wordt de methodologie uiteengezet die is gebruikt om de onderzoeksvragen 
te beantwoorden. Corbin en Strauss (2008) en Yin (2009) gaan ervan uit dat de 
methodologische aanpak van een onderzoek bepaald wordt door de onderzoeksvraag. 
Dat geldt ook in dit onderzoek. Gekozen is voor een case study. Volgens Yin (2009) is een 
case study aan te raden wanneer een hedendaags fenomeen diepgaand onderzocht wordt. 
Hij definieert een case study als: “an empirical inquiry that investigates a contemporary 
phenomenon in depth and within its real-life context, especially when the boundaries 
between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin, 2009, p. 18). Specifieker 
is dit een instrumental case study (Silverman, 2005, p. 127; zie ook Creswell, 2007): een 
studie met als doel meer begrip van een specifiek onderwerp te verkrijgen, waarbij tevens 
verwacht wordt theorie te ontwikkelen of inzicht te verwerven in (theoretische) aspecten 
die generaliseerbaar zijn. In dit geval wordt het Surinaamse ufo-discours bestudeerd en 
beschreven, maar de uitkomsten van het onderzoek kunnen ook voor andere casussen 
inzichten in aspecten van het proces van mondialisering en lokale aanpassing verschaffen. 

Centraal in dit onderzoek staat ‘interpretatie’, als onderzoeksonderwerp en tevens als 
kenmerk van de analyse. Het onderzoek draait in de eerste plaats om de beleving en 
interpretatie van de ‘informanten’ (hoe interpreteren zij de ufo-verhalen?) en de nadruk 
ligt op de betekenissen die de informanten zelf aan het ufo-fenomeen geven. Dat is een 
aanpak die thuishoort in de traditie van kwalitatief onderzoek (Creswell, 2007; Ritchie & 
Lewis, 2003). Met het beschrijven van de ufo-verhalen vanuit het perspectief en in het 
jargon van de Surinaamse ufologen volgt het onderzoek een emic benadering (Creswell, 
2007). Maar er is evenzeer een etic-dimensie. Het theoretisch kader en de daarbij 
behorende concepten en de terminologie worden door de meeste ufo-belangstellenden 
zelf niet gebruikt en de verkregen data zijn geïnterpreteerd door mij. Het theoretisch 
kader kan bovendien breder toegepast worden dan alleen op de Surinaamse ontvangst 
van ufo-verhalen. De emic- en etic-aanpak worden op die manier gecombineerd om tot 
een antwoord op de onderzoeksvraag te komen. 

Na deze inleidende paragraaf beargumenteer ik in dit hoofdstuk eerst de keuze voor het 
wetenschapsfilosofische standpunt van het ‘gematigd realistisch sociaal-constructionisme’. 
Vervolgens verantwoord ik de keuze voor discoursanalyse als interpretatiekader. Daarna 
volgt een beschrijving van de onderzoekspopulatie: de groep ufo-belangstellenden in 
Suriname. Aansluitend bespreek ik de rol van ‘sleutelfiguren’ in het proces van selectie en 
interpretatie en mijn relatie met de onderzoeksgroep. Vervolgens beschrijf en onderbouw 
ik de databehoeften, de keuze voor de wijze van dataverzameling en de methode van 
dataverwerking.  
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3.2 DE INTERPRETATIE VAN UFO-VERHALEN  

3.2.1 Verschillende werkelijkheden
Centraal bij de methodologie van kwalitatief onderzoek staan de filosofische aannames 
en de theoretische lens van de onderzoeker, die gezamenlijk vormgeven aan het 
onderzoek (Creswell, 2007; Grbich, 2013; Ritchie & Lewis, 2003). Het doel van deze 
wetenschapsfilosofische standpunten is een antwoord te geven op de vragen wat 
‘werkelijkheid’ is en hoe je die werkelijkheid onderzoekt, vragen dus die in het bijzonder een 
rol spelen bij onderzoek waarin interpretatie centraal staat. De kwestie van ‘werkelijkheid’ 
speelt zijdelings ook een rol in de theoretische benadering van mythen: is er een reële, 
historische kern aan te wijzen? En bestaat de bovennatuurlijke wereld waarnaar de 
mythen verwijzen? Ufo-belangstellenden nemen de verhalen in elk geval letterlijk. Voor 
hen staan ufo’s niet symbool voor ‘heelheid’ of ‘delen van onze persoonlijkheid’, zoals 
Jung (1958/1978) opperde, maar zijn het werkelijk ruimteschepen, of op zijn minst niet te 
identificeren vliegende objecten. 

Ofschoon het bestaan van ufo’s en het mogelijk buitenaardse karakter ervan voor de 
belangstellenden doorgaans evident is, geldt dat niet voor iedereen. In de discussie over 
de realiteit van ufo’s kunnen de gemoederen hoog oplopen. Steevast een van de eerste 
vragen die (potentiële) promotores en andere geïnteresseerden uit de wetenschappelijke 
wereld aan mij stelden was: ‘geloof jij zélf in ufo’s?’ De onderzoeker van ideeën over ufo’s zit 
daarmee in een lastig parket: vertel in kringen van wetenschappers dat je ‘in ufo’s gelooft’, 
en niemand neemt je nog serieus. Vertel in kringen van ufo-belangstellenden dat je niet 
in ufo’s gelooft, en niemand zal zijn werkelijke denkbeelden kenbaar willen maken. De 
stigmatisering van het verschijnsel ufo’s dwingt de onderzoeker een positie in te nemen 
(zie ook Cook, 2004, pp. 227-228). Het debat over de fysieke realiteit van buitenaardse 
ufo’s valt echter buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Voor de argumentatie is het 
namelijk niet van belang om te weten of ufo’s als buitenaardse schepen daadwerkelijk 
bestaan, omdat het onderzoek zich uitsluitend richt op de beleving en interpretatie van 
de informanten (zie ook Battaglia, 2005b; Dean, 1998; Denzler, 2001; Saler et al., 1997; 
Tumminia, 2007). Het denkbeeld dat ufo’s als buitenaardse vervoersmiddelen bestaan, is 
voor mij bovendien even geldig als de opvatting dat ze niet bestaan (zie ook Dean, 1998; 
Tumminia, 2007); voor beide standpunten is geen ‘bewijs’ te overleggen.  

Een belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek is wel dat het geloof in ufo’s als voertuigen 
van buitenaardse intelligenties is gevormd door de politieke, sociale, maatschappelijke 
en culturele context. De ufo-verhalen zijn in een specifieke periode (de Koude Oorlog) 
ontstaan vanuit geruchten en mediaberichten, en hebben zich verder ontwikkeld in de 
communicatie tussen ufo-belangstellenden, onder invloed van de sociale en politieke 
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context. De quasigroep ufologen wordt afgebakend door de gedeelde betekenis die aan 
de ongeïdentificeerde vliegende objecten gegeven wordt, een interpretatie die door de 
ufologen wordt beschouwd als werkelijkheid. Het is deze interpretatie van werkelijkheid die 
onderzocht kan worden. Een sociaal-constructionistisch vertrekpunt dus, waarin ‘waarheid’ 
wordt gezien als een perspectief, een product van sociale interactie (Berger & Luckmann, 
1966/1991; Schwandt, 2007). Wanneer het sociaal-constructionistisch standpunt heel 
consequent wordt doorgevoerd, bestaat echter het gevaar dat het verwordt tot een vorm 
van nihilisme. De mogelijkheid om tot conclusies te komen wordt dan ondermijnd (Elder-
Vass, 2012; Gee, 2005; Grbich, 2013; Hacking, 1999). Ik ben bovendien van mening dat er 
wel degelijk ook een objectieve werkelijkheid bestaat, zij het minder veelomvattend dan 
vaak wordt aangenomen.

Zo ga ik ervan uit dat ufo’s in de letterlijke betekenis van de afkorting daadwerkelijk gezien 
worden – al zijn ze misschien niet buitenaards – en niet uitsluitend bestaan als construct 
van de waarnemer. Jung (1958/1978) deelde die mening: “Something is seen, but it isn’t 
known what” (p. 136). Het blijkt ook uit de waargenomen ufo’s die na enig onderzoek 
vrijwel zeker verklaard konden worden, onder meer als vliegtuig, satelliet of planeet (zie 
bijvoorbeeld MUST, 2011; http://mustsuriname.webs.com/meldingen). Ik neig daarom 
naar een meer ‘realistisch’ sociaal-constructionisme. Hoewel realisme en constructionisme 
wel worden gezien als elkaars tegenpolen, is niet elke vorm van constructionisme in 
strijd met het realisme (zie bijvoorbeeld Elder-Vass, 2012; Schwandt, 1994, 2007). Met 
een ‘realistische’ (Elder-Vass, 2012) of ‘zwakke’ (Schwandt, 2007) vorm van sociaal-
contructionisme kunnen maatschappelijke fenomenen en denkbeelden deels als sociaal 
geconstrueerd en deels als betrekking hebbend op ‘echte’ kenmerken van de wereld 
geïnterpreteerd worden, zonder ontkenning van een materiële werkelijkheid. In het geval 
van stereotypering of discriminatie op basis van ras bijvoorbeeld, zijn de (onveranderlijke) 
uiterlijke kenmerken van (groepen) mensen geen sociale constructie, maar de betekenis 
die er soms aan gegeven wordt in de vorm van (voor)oordelen of stereotypen is dat wel. 
Evenzo is de betekenis die aan niet-geïdentificeerde vliegende objecten wordt gegeven 
een product van menselijke (sociale) constructie, terwijl het object zelf niet altijd fictief is. 
Het idee van de ufo als buitenaards voertuig is een interpretatie van (foto’s of filmpjes 
van) werkelijk waargenomen maar niet door de waarnemer geïdentificeerde objecten. De 
verschillende (subjectieve) percepties worden in dit onderzoek naar ufo-interpretatie dus 
beschouwd als verschillende constructies van werkelijkheid.   

3.2.2 Discoursanalyse als interpretatiekader
Om de interpretatie van ufo’s door Surinaamse belangstellenden te kunnen onderzoeken, 
is het allereerst van belang te weten hoe de ideeën over ufo’s kenbaar gemaakt worden. 
Dat gebeurt voornamelijk in de discoursen: de gesproken en geschreven teksten van de 
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groep ufo-belangstellenden, waarbij internet, films of soms boeken dienen als bron van 
de gedeelde informatie (zie bijvoorbeeld Jagbandhan, 2011a; Mijnals, 2011; Ramjiawan, 
N., 2011). De groep ufo-belangstellenden kan dan ook gezien worden als een ‘discourse 
community’ (Borg, 2003; Gee, 2005; Swales, 2016): een groep mensen die een verzameling 
van discoursen delen op basis van een gemeenschappelijke interesse of doel. De 
term ‘discours’ is terug te voeren tot het werk van Michel Foucault, waarmee hij een 
samenhangend geheel van aan elkaar gerelateerde verklaringen en begrippen bedoelt 
(Elder-Vass, 2011, 2012; Jørgensen & Phillips, 2002). Het zijn de discoursen waarin ideeën 
tot uiting komen: “Ideas are the substantive content of discourse . . . Discourse is the 
interactive process of conveying ideas” (Schmidt, 2008, p. 303). 

Concreet betreft het in dit onderzoek gesprekken van, met of tussen (potentiële) ufo-
belangstellenden of juist met sceptici, zowel persoonlijk als via internet, bijvoorbeeld 
door middel van posts en commentaar op Facebook, e-mails of op fora over ufo’s. Maar 
niet alleen via teksten worden de ideeën kenbaar gemaakt. De belangstelling voor ufo’s 
uit zich ook in het bezoeken van symposia of lezingen, internetgedrag, het kijken naar 
bepaalde televisie- en bioscoopfilms, het lezen van bepaalde boeken, het ‘liken’ van een 
Facebookpagina, het zich abonneren op een nieuwsbrief. Sommige informatie is uitsluitend 
te destilleren uit informele gesprekken met informanten, andere gegevens kunnen worden 
verkregen via observatie of analyse van openbare bronnen zoals krantenartikelen. 

Om te voorkomen dat de uitspraken door informanten worden beschouwd als op zichzelf 
staand – zoals het standpunt is binnen het methodologisch individualisme, waarin ook 
groepsprocessen worden verklaard vanuit het individu – gebruik ik voor het interpreteren 
van de data ‘discoursanalyse’. Dat is een overkoepelende term voor een theoretisch 
perspectief en diverse methoden waarbij gesproken en geschreven discoursen bestudeerd 
worden in hun sociale, culturele en historische context (Blommaert, 2005; Elder-Vass, 2011; 
Fairclough, 2003; Gee, 2005; Graham, 2011; Grbich, 2013; Nikander, 2008; Van Dijk, 1993). 

Tot het ‘discours’ zoals bedoeld in discoursanalyse, behoren naast taal tevens onder meer 
geloofssystemen, denkbeelden, symbolen, acties en interacties (Gee, 2005). Het gaat bij 
discoursanalyse nooit om de individuele perceptie, maar om de sociaal geconstrueerde 
percepties; het uitgangspunt van discoursanalyse is namelijk dat alle discoursen sociaal 
geconstrueerd zijn (Silverman, 2005). De historische, sociale en culturele context spelen 
dus een belangrijke rol bij de interpretatie van het discours. Daarbij is de analyse 
gericht op het inzicht krijgen in hoe sociale verhoudingen en identiteiten in het discours 
geconstrueerd worden (Gee, 2005). Daarmee sluit het theoretisch perspectief van de 
discoursanalyse aan op het theoretisch uitgangspunt van deze studie, dat zowel externe 
als interne (context)factoren een rol spelen bij de lokale ontvangst. 
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Fairclough (2003) maakt nog onderscheid tussen gedetailleerde tekstanalyses enerzijds, 
en anderzijds analyses op macroniveau waarbij de relatie tussen het discours en de 
context centraal staat. Volgens Elder-Vass (2011) zou het bij Foucault niet in de eerste 
plaats om de linguïstische details van het discours gaan: “In Foucault’s sense, discourse is a 
matter of what statements are made, and not a matter of how they are made” [cursivering 
toegevoegd] (Elder-Vass, 2011, p. 151). In die zin is discours, hoewel het niet los staat 
van taal, niet uitsluitend een linguïstisch fenomeen. In dit onderzoek zijn de linguïstische 
details van het Surinaamse ufo-discours niet relevant. Het doel is om uit het discours 
bepaalde ideeën over ufo’s te destilleren, een vergelijking met het Amerikaanse ufo-
discours te maken en de relatie tussen die ideeën en de sociaal-maatschappelijke context 
te expliciteren.  
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3.3 DE ONDERZOEKSPOPULATIE  

3.3.1 Ufo-belangstellenden in Suriname
In Suriname wordt de ufo-mythologie als onderdeel van de Amerikaanse populaire 
cultuur overgedragen via onder meer films, televisieseries, internet en boeken. De 
laatste jaren is de meeste informatie op internet te vinden. Verder wordt via de reguliere 
televisiezenders nu en dan, naast een aanbod aan sciencefictionfilms, het onder ufologen 
populaire Amerikaanse televisieprogramma Ancient Aliens uitgezonden, evenals andere 
documentaires over ufo’s. Ook in kranten en op de radio is met enige regelmaat aandacht 
voor ufo-verhalen (zie bijvoorbeeld “Aliens in Suriname”, 2011; “Buitenaards leven”, 2013; 
De Kruyk, 2011; Verloop, 2011). Daarnaast zijn er in (tweedehands) boekwinkels en op 
boekenmarkten soms Nederlandse en Amerikaanse sciencefiction (strip)boeken en boeken 
over ufo’s te vinden. Gedurende zes jaar werd er gemiddeld eens per jaar een lezing 
georganiseerd door het Surinaamse ufo-meldpunt ‘MUST’ (een afkorting van ‘Meldpunt 
UFO’s boven Surinaams Territorium’), dat van 2009 tot 2015 bestond. De activiteiten van 
het ufo-meldpunt konden altijd rekenen op media-aandacht, van zowel kranten, radio als 
televisie (zie bijvoorbeeld Jones, 2009; Mijnals, 2011; Ramjiawan, S., 2011; “UFO-meldpunt 
MUST”, 2010). Omdat ook een aantal ‘prominente’ Surinamers geïnteresseerd is in het 
onderwerp, mensen die vanwege hun maatschappelijke positie op de voorgrond treden, 
werd een van de lezingen bezocht door de redacteur van de societypagina van de Ware 
Tijd, een van de grootste kranten in Suriname. Hij wijdde vervolgens een hele pagina aan 
de lezing en haar bezoekers (Tijseling, 2014). 

Hoeveel Surinamers er zijn met belangstelling voor ufo’s is niet precies te zeggen. Er 
was een ‘harde kern’ van 20 tot 25 mensen die naar vrijwel elke lezing van het ufo-
meldpunt ging en regelmatig met elkaar in contact was, persoonlijk, via Facebook of via 
e-mail. Gemiddeld bezochten ongeveer 80 mensen een ufo-lezing, maar dat waren niet 
steeds dezelfde personen. De Facebookpagina van het ufo-meldpunt had in december 
2014 ruim 960 ‘vind-ik-leuks’, waarvan het merendeel uit Suriname kwam. Onder een 
kleiner aantal belangstellenden worden (nog steeds) groeps-e-mails verstuurd. De ufo-
belangstellenden zijn zowel online als offline met elkaar in contact (vergelijk Hampton, 
2007). De totale groep van ufo-belangstellenden varieert in leeftijd van zes jaar oud tot 
‘seniore burgers’; de oudste is bijna tachtig. Alle Surinaamse bevolkingsgroepen zijn daarbij 
vertegenwoordigd, al worden Hindostanen en Javanen opvallend goed gerepresenteerd. 
De groep belangstellenden omvat ongeveer evenveel mannen als vrouwen, hoewel de 
groep van zes sleutelfiguren (zie paragraaf 3.3.2) uitsluitend uit mannen bestaat. Onder 
de belangstellenden zijn mensen uit verschillende sociale lagen en van verschillend 
opleidingsniveau. Onder hen bevinden zich echter relatief veel personen met een opleiding 
op universitair of hbo-niveau en een hoge sociale positie, onder wie artsen, ondernemers, 
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universitair docenten, een voormalig directeur van de Centrale Bank van Suriname, een 
minister, een lid van het parlement en een adviseur van de regering (zowel onder de 
regering-Venetiaan als onder de regering-Bouterse). Daarnaast is het ufo-meldpunt tussen 
2009 en 2015 ook twee keer benaderd door personen die onder behandeling waren van 
het Psychiatrisch Centrum Suriname.   

Ook in Suriname vormen de ufo-belangstellenden een ‘groep’ in de zin van een aantal mensen 
dat een belangstelling, ideologie, wereldbeeld en taalgebruik deelt (vergelijk Roth, 2005). Er 
is in zekere zin sprake van een ‘bindende doctrine’ (Aupers & Houtman, 2006) of in elk geval 
van een gemeenschappelijk en bindend uitgangspunt, namelijk dat (een deel van de) ufo’s 
(waarschijnlijk) buitenaardse schepen zijn, die door ‘hogere’ intelligenties bestuurd worden. 
Dat werd ook duidelijk tijdens een van de eerste lezingen van het Surinaamse ufo-meldpunt, in 
december 2009. Verschillende bezoekers wilden graag weten wat de leden van het meldpunt 
dachten over de herkomst van de niet-geïdentificeerde objecten die werden gemeld. Ze 
namen geen genoegen met de aanvankelijk neutrale opstelling van de meldpuntleden, dat 
‘ufo’ letterlijk ‘ongeïdentificeerd vliegend object’ betekent en dat je er niets meer of minder 
over kunt zeggen. Pas nadat Vishal, medeoprichter van het ufo-meldpunt, vertelde dat hij ‘de 
buitenaardse optie’ de meest waarschijnlijke verklaring voor de ufo’s vond, haalde de zaal 
opgelucht adem. Een enkeling houdt de mogelijkheid open dat ufo’s eigenlijk aardse bezoekers 
uit de toekomst zijn, of dat een deel van de ufo’s op (geheime) aardse technologie vliegt (die 
dan oorspronkelijk wel weer van buitenaardse technologieën is afgekeken). Volgens een van 
de belangstellenden zouden ufo’s door traditioneel levende Inheemsen in het binnenland van 
Suriname ook wel gezien worden als ‘de goden’ die terugkeren.

Binnen de groep Surinaamse ufo-belangstellenden zijn verschillende (sub)groepen te 
identificeren, waarbij een groot deel van de mensen in meerdere categorieën onder 
te brengen is: mensen met een oppervlakkige belangstelling voor ufo’s, degenen 
die een nieuwe religieuze beweging aanhangen, sleutelfiguren, complotdenkers en 
sciencefictionliefhebbers. Toch kunnen ook in Suriname de ufo-belangstellenden niet 
als ‘sociale beweging’ in sociologische zin beschouwd worden. Het is, zoals Lewis (2000) 
beschrijft, een audience cult: een ‘beweging’ zonder formele organisatie, waarvan de ‘leden’ 
participeren via internet, e-mails of soms door het bezoeken van een lezing. De activiteiten 
van het Surinaamse ufo-meldpunt waren tussen 2009 en 2015 de enige momenten waarop 
ufo-belangstellenden enigszins georganiseerd bijeenkwamen (het meldpunt werd in 2015 
opgeheven vanwege persoonlijke omstandigheden van de oprichters). Dat gebeurde niet 
regelmatig maar gemiddeld eenmaal per jaar was er een openbare lezing, waarbij soms 
ook een film werd vertoond. Onderwerpen waren onder meer ‘Ufo’s in de oudheid’ en 
‘Doofpotaffaires’. Inhoudelijk waren de lezingen niet anders dan de ufo-symposia zoals die 
ook in de Verenigde Staten worden gehouden, met dit verschil dat ze veel kleinschaliger 



Hoofdstuk 3

62

waren. Er was ook geen financiële ruimte om buitenlandse gastsprekers uit te nodigen. 
Dat was overigens wel een wens van de organisatie (persoonlijke communicatie met de 
meldpuntleden). De lezingen waren gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd 
was, en er was geen bijzondere band tussen de aanwezigen, uitgezonderd uiteraard 
degenen die samen ernaartoe kwamen.

In kleiner verband ontmoeten de belangstellenden elkaar voornamelijk op basis van 
een al bestaande vriendschap. Er is dus zeker niet altijd persoonlijk contact en de leden 
kennen elkaar ook niet per definitie persoonlijk – hoewel er in een kleine gemeenschap 
als Suriname al snel een relatie blijkt. Soms ontdekken mensen bij het bezoeken van een 
lezing tot hun verbazing dat iemand die ze al jaren kennen ook in ufo’s is geïnteresseerd, 
zoals een informant vertelt: “Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat mijn collega bij de 
bank ook belangstelling had. Ik had dat nooit gedacht, hij kwam altijd zo serieus over” 
(persoonlijke communicatie). De meeste contacten verlopen echter via mailwisseling, sms en 
Facebook, en ook het openlijk uiten van de ufo-belangstelling gebeurt vooral op Facebook. 
Daar worden links naar documentaires of naar artikelen over ufo’s en aliens gepost. Deze 
berichten worden over het algemeen door een handvol mensen ‘leuk gevonden’ of gedeeld. 
Bij berichten die te maken hebben met Surinaamse waarnemingen is het enthousiasme 
aanmerkelijk groter. De ufo-belangstellenden zijn daarin individueel echter niet heel actief. 

Er is soms enige terughoudendheid te bemerken, uit angst om ‘voor gek verklaard te 
worden’. Zoals Asmita uitlegt als reactie op een foto van een lichtbol die door het ufo-
meldpunt is gepost op Facebook: “Ik geloof er best wel in. Heb het 2x in Suriname 
gezien en 2x op dezelfde plek omgeving Zinia store en rond de jaarwisseling. Ik durfde 
er niet over te praten want men gaat je voor gek verklaren in Su”. Diana, iemand uit 
de ‘harde kern’ van ufo-geïnteresseerden, is manager bij een bekend Surinaams bedrijf. 
Ze heeft op haar Facebookpagina een foto geplaatst van een vliegend licht dat ze de 
avond ervoor heeft gefotografeerd. Een uur later heeft ze het bericht weer verwijderd. 
Ze geeft desgevraagd in een persoonlijk bericht de volgende reactie: “Ik heb me time 
line opgeschoond. Teveel UFO dingen. Wat moet men niet denken als men mijn time 
line bekijkt, hahaha.” De angst voor wat ‘men’ wel niet moet denken als ze ‘teveel UFO 
dingen’ op haar tijdlijn zet en de gevolgen die dat mogelijkerwijs voor haar carrière heeft, is 
groter dan de behoefte haar ufo-ervaring te uiten. De meeste ufo-gerelateerde berichten 
die worden geplaatst op Facebook, zijn dan ook afkomstig van een van de sleutelfiguren.   

3.3.2 De rol van de sleutelfiguren
In hoofdstuk 2 besprak ik de rol van ‘keynoters’ of ‘gatekeepers’ in het sturen van de 
interpretaties van het ontvangende publiek. Een positie die enigszins vergelijkbaar is met 
die van opinieleiders in de mediatheorie van de two-step flow (Katz, 1957), die stelt dat 
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opinieleiders als tussenpersonen tussen publiek en massamedia een sturende rol hebben. 
Bij het bespreken van ‘migrerende mythen’ kwamen de ‘traditors’ ter sprake: de actieve 
dragers van mythische verhalen, die ook een functie hebben bij de lokale aanpassing 
van migrerende vertellingen. Ook in de receptietheorie wordt de invloed van dergelijke 
sleutelfiguren onderstreept: “These individuals act as cultural gatekeepers, translating 
global products into local idioms and assimilating them with ideas of their own” (Crane, 
2002, p. 11). Bepaalde invloedrijke mensen kunnen dus richtinggevend zijn bij de selectie 
van het aanbod, de interpretatie en de (mate van) aanpassing. Ik verwijs in de rest van de 
tekst naar deze traditors, gatekeepers of keynoters als ‘sleutelfiguren’.

In Suriname hebben de sleutelfiguren een belangrijke positie bij de overdracht van de 
ufo-mythologie. Want de ufo-verhalen worden weliswaar grotendeels via internet en 
andere massamedia overgedragen, maar volgens cijfers van het Algemeen Bureau voor 
de Statistiek uit 2012, had toen slechts 14 procent van de Surinaamse huishoudens 
een vaste internetaansluiting thuis. Weliswaar had ongeveer 90 procent van de 
bevolking een mobiele telefoon, maar in slechts 14 procent van de gevallen werd 
daarmee op internet gesurft (Algemeen Bureau voor de Statistiek, 2014). In juni 2013 
had ongeveer 20 procent van de bevolking een Facebook-account (Socialbakers, 2013). 
Boeken over ufo’s zijn ook niet voor iedereen gemakkelijk verkrijgbaar. De meeste titels 
moeten worden besteld in het buitenland, wat maanden kan duren en de boekprijs 
doet verdubbelen. 

De sleutelfiguren vullen dit gat op. Het gaat hierbij om Surinaamse ufo-geïnteresseerden 
die een centrale rol vervullen omdat zij in het openbaar of in groepsverband een 
voortrekkersrol hebben in de ufo-beleving. Zij geven lezingen, spreken in het openbaar 
over ufo’s, verschijnen op verzoek in de media of schrijven zelf artikelen in (dag)bladen, 
sturen groepsmails en posten berichten op Facebook. Ook omdat zij vanwege hun 
maatschappelijke positie een zeker aanzien in de Surinaamse samenleving hebben, moet 
hun invloed bij de receptie niet worden onderschat. Dat verwoordt ook een van de eerste 
sleutelfiguren, een voormalig directeur van de Centrale Bank van Suriname. Hij schreef 
sinds 1978 (hij was toen nog docent Geografie) artikelen voor het veelgelezen weekblad 
Pipel, een uitgave van de communistische Volkspartij. Het blad werd volgens journalisten 
Nita Ramcharan en Chandra van Binnendijk vooral gelezen door “progressieven en 
intellectuelen” (In Sumter, Sens, De Konick en De Vries, 2008, p. 172). In de periode 1978-
1979 schreef hij ruim een jaar lang naast artikelen over internationale politiek wekelijks 
een rubriek over ufo’s: beschrijvingen van ufo-waarnemingen en vermeende ontvoeringen 
door buitenaardsen. Hij had de belangstelling ontwikkeld toen hij in Nederland woonde, 
en de informatie voor de rubriek in Pipel haalde hij uit de boeken die hij in Nederland had 
gekocht.
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De rubriek werd erg goed gelezen en ik kreeg veel positieve reacties. Mensen 
vonden het opvallend en waren verrast. Ze hoorden wel veel over vliegende 
schotels, maar dachten altijd dat het iets was voor mensen die een beetje gek 
waren. Maar toen ze erover lazen in een serieus blad, geschreven door iemand 
die er serieus uitzag en die er ook geloof aan hechtte, konden ze het niet meer 
afdoen als verhalen van iemand die te diep in het glaasje had gekeken. (persoonlijke 
communicatie, 19 december 2014)

Ook een bekend auteur en radiopresentator kan vanwege zijn grote en openlijke 
belangstelling voor mysterieuze en buitenaardse zaken beschouwd worden als een 
sleutelfiguur in de afgelopen decennia. De dataverzameling voor dit onderzoek heeft echter 
plaatsgevonden tussen 2009 en 2015, en toen waren deze twee vroege sleutelfiguren niet 
meer actief.

Tijdens de onderzoeksperiode zijn zes andere sleutelfiguren binnen de ufo-mythologie in 
Suriname geïdentificeerd, allen man, hun leeftijd in 2014 tussen haakjes: Vishal (53), John 
(47), Satish (44), Henri (73), Sunil (60) en Amrit (50). Vijf van hen zijn universitair geschoold, 
en een van hen zat in de laatste fase van zijn promotie aan een Nederlandse universiteit. 
Drie van de sleutelfiguren zijn (universitair) docent, twee zijn ondernemer (van wie één 
tevens voorzitter is van een bekende belangenorganisatie) en de zesde is gepensioneerd 
onderwijsadviseur in dienst van de overheid. Zij hebben vrijwel allemaal enige tijd in het 
buitenland gewoond, en meestal in de VS of Nederland kennisgemaakt met de ufologie. 
Vishal en John verzorgen met enige regelmaat lezingen over ufo’s, Vishal en Satish posten 
de laatste jaren regelmatig ufo-berichten op Facebook, Amrit spreekt zich zo nu en dan 
in het openbaar uit over ufo’s, Sunil wordt met enige regelmaat geïnterviewd sinds een 
ufo-waarneming waarbij hij ook een foto heeft gemaakt van de ufo, en Henri stuurt sinds 
enkele jaren een paar keer per week ufo-gerelateerde mails rond in groepsverband. Een 
van de sleutelfiguren schrijft daarnaast artikelen voor de hindoepagina Sandesa in Dagblad 
Suriname. Hoewel zij allen openlijk over ufo’s praten, drukken ze zich in het openbaar iets 
voorzichtiger uit dan onder elkaar. Sommige standpunten worden niet geschikt geacht om 
naar buiten te brengen; niemand wil voor ‘gek’ of ‘racist’ versleten worden (zie hoofdstuk 
7). Daarbij speelt een rol dat de meeste sleutelfiguren een positie in de maatschappij 
hebben die ze niet graag kwijtraken. Alleen Henri is al gepensioneerd en heeft dus niets 
meer te verliezen op dat gebied. Hij is in het openbaar dan ook degene met de meest 
uitgesproken ideeën.   

Bij het presenteren van informatie over ufo’s is bij de meeste sleutelfiguren het uitgangspunt 
dat hun toehoorders zelf conclusies moeten trekken op basis van de aangeboden verhalen. 
Enkelen zeggen een wetenschappelijke benadering na te streven. Toch worden zowel feiten als 
betwiste informatie weleens met hetzelfde gemak gepresenteerd, waardoor het onderscheid 
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door de toehoorders niet altijd goed te maken is. En soms worden speculaties als ‘feit’ gebracht. 
Zo zegt John in 2014 tijdens een lezing over het in maart van dat jaar verdwenen vliegtuig van 
Malaysia Airlines (MH370): “Als je kijkt naar de feiten, dan is het vliegtuig hoogstwaarschijnlijk 
voor een moment in de toekomst beland.” Verder valt op, zowel in persoonlijke gesprekken 
als op Facebook, dat sommige sleutelfiguren in discussies niet erg open staan voor andere 
zienswijzen of interpretaties. Uitspraken als “zo is het gewoon” en “dat is de waarheid” 
overheersen, evenals het uitgangspunt dat andersdenkenden “het niet weten” of het gewoon 
“niet begrijpen”. Iets wat niet ongewoon is in de dominante mythologie (zie bijvoorbeeld 
Graham, 2017). Zo reageert Vishal op Facebook, bij zijn eigen post van een artikel getiteld 
‘Wikileaks Cables Confirm Existence of Extraterrestrial Life’: 

The TRUTH is the TRUTH no matter what YOU think of it… Langzaam maar zeker 
zal de waarheid over UFOs, aliens en hun rol in de geschiedenis van de mensheid 
naar buiten komen. I think a lot of people will have to re-adjust their world view! ;-) 

Er is voor de sleutelfiguren duidelijk een vaststaande waarheid die verborgen ligt achter 
de voor iedereen zichtbare werkelijkheid, en die is dat ufo’s en aliens al eeuwen op aarde 
zijn en een rol spelen in de geschiedenis van de mensheid. Wie dat niet weet, is niet ‘in the 
know’, en is daarmee geen onderdeel van de groep ufologen (vergelijk Barkun, 2013, p. 
35). Met die rotsvaste overtuiging over ‘de waarheid’ van de Amerikaanse ufo-mythologie, 
overtuigen zij mogelijk ook anderen van deze waarheid.   

3.3.3 Mijn relatie met de onderzoeksgroep
In elk kwalitatief onderzoek is de relatie tussen onderzoeker en onderzoeksgroep van 
invloed op de kennis die gegenereerd wordt. Het vestigen van een vertrouwensrelatie of 
‘rapport’ is noodzakelijk voor het verkrijgen van betrouwbare data. Soms moet die relatie 
nog opgebouwd worden en soms bestaat deze (voor een deel) al, afhankelijk van of de 
onderzoeker insider of outsider is. Een insider behoort persoonlijk tot dezelfde groep als 
de informanten (bijvoorbeeld vanwege etnische achtergrond of seksuele voorkeur), terwijl 
de outsider geen deel uitmaakt van die groep (Hayfield & Huxley, 2015). Beide posities 
hebben zowel voor- als nadelen. 

Een belangrijk nadeel dat genoemd wordt van een positie als outsider is dat outsiders 
de ervaringen of meningen van hun informanten niet altijd volledig zouden begrijpen of 
kunnen weergeven. De voornaamste voordelen genoemd van outsider-onderzoekers zijn 
dat zij aspecten van de data kunnen opmerken die insiders over het hoofd zien en in staat 
zijn observaties te doen en conclusies te trekken die insiders als vanzelfsprekend kunnen 
beschouwen (Hayfield & Huxley, 2015). 
Onderzoek vanuit een positie als insider kent eveneens voor- en nadelen. Een mogelijk 
nadeel is dat de onderzoeker emotioneel zo betrokken is dat de objectiviteit eronder lijdt. 
Ook kunnen bepaalde vragen moeilijk gesteld worden of wordt informatie niet volledig 
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uitgesproken omdat informanten ervan uitgaan dat de onderzoeker die kennis al heeft 
of deelt. Wanneer de onderzoeker deel uitmaakt van de onderzoeksgroep, kunnen de 
verwachtingen van informanten hooggespannen zijn met betrekking tot de analyse van 
de data, waarbij een loyaliteitsconflict kan ontstaan wanneer conclusies vanuit een ander 
perspectief worden gepresenteerd. Een ander nadeel is dat dergelijk onderzoek vaak 
lastig te repliceren is, omdat er veel specifieke ‘insider-kennis’ aanwezig is die niet is 
vastgelegd (Corbin Dwyer & Buckle, 2009; Hayfield & Huxley, 2015; Kanuha, 2000; Riemer, 
1977). Ethisch gezien is een punt van aandacht dat deelnemers de onderzoeker kunnen 
beschouwen als vertrouweling en daardoor meer prijsgeven dan waar ze zich eigenlijk 
prettig bij voelen (Hayfield & Huxley, 2015).

Daartegenover staan allerhande voordelen. Een onderzoeker kan een insider zijn als 
hij of zij vanwege persoonlijke omstandigheden of specifieke belangstelling al kennis 
heeft van het onderzoeksonderwerp en contact heeft met de te onderzoeken groep, 
en hij of zij die kennis en netwerken gebruikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
De socioloog Riemer (1977), in een etnografisch tijdschrift, spreekt in zulke gevallen van 
opportunistic research, en hij pleit hartstochtelijk voor het benutten van zo’n unieke en 
specifieke situatie. Hij refereert daarbij aan een kleine maar rijke traditie van sociologen 
die door hun persoonlijke of sociale situatie of vanwege bepaalde kennis of vaardigheden 
al bekend waren met hun onderwerp en vertrouwd met het veld (zie ook Gubrium & 
Holstein, 2001, p. 527-528). 

Een voordeel van dergelijk insider-onderzoek is dat de entree tot de onderzoeksgroep 
dan makkelijker is, zeker in etnografische settings. Ook vereenvoudigt deze situatie de 
verstandhouding tussen onderzoeker en de onderzoeksgroep: de onderzoeker is bekend 
met specifiek taalgebruik of jargon en symbolische betekenissen stelt Riemer (1977), weet 
wat hij of zij kan verwachten en hoe hij of zij het veld kan betreden, en roept met zijn of 
haar aanwezigheid niet meteen vragen of verbazing op. Daardoor kunnen zij gedrag of 
uitspraken beter begrijpen en plaatsen, de verkregen informatie accurater interpreteren, 
misinformatie herkennen en uitspraken makkelijk verifiëren (zie ook Hayfield & Huxley, 
2015). Want, zegt Riemer: “[Insiders] know rather than know about their area of study” 
(Riemer, 1977, p. 469). 

Dan terug naar het onderhavige onderzoek over de ufo-mythologie. Ook in deze studie is er 
sprake van een nauwe relatie tussen onderzoeker en onderzoeksgroep, en het onderzoek 
heeft daardoor kenmerken van opportunistic research. Ik ben opgegroeid in Nederland, 
maar woonde van 2002 tot 2016 in Suriname, het land waar mijn vader vandaan komt. En 
ik ben al vele jaren geïnteresseerd in het onderwerp ufo’s, zowel in de niet-geïdentificeerde 
objecten zelf als in de interpretatie die eraan gegeven wordt. 
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Mijn eerste contact met ufo-belangstellenden in Suriname was met een collega, in 2008. 
Wij werkten al enige tijd samen toen het gesprek eens per toeval op ufo’s kwam. Deze 
collega introduceerde mij bij een vriend, en gedrieën hebben wij in augustus 2009 het 
Surinaamse ‘UFO-meldpunt MUST’ opgericht. Er waren kort daarvoor enkele berichten 
over ufo-waarnemingen in de media verschenen, en wij vatten het plan op deze meldingen 
in kaart te brengen. Dit meldpunt is tussen 2009 en 2015 benaderd door meer dan 80 
mensen die een ufo gezien dachten te hebben en daar vaak ook ideeën over hadden. 
Kort na de oprichting van het ufo-meldpunt hebben we de activiteiten uitgebreid door 
af en toe een openbare lezing te organiseren.1 Tijdens deze lezingen, de eerste was in 
augustus 2009, kwam ik in contact met andere belangstellenden, van wie ik enkele al jaren 
vanuit een andere (professionele) setting kende. Via via leerde ik al snel steeds meer ufo-
geïnteresseerden kennen. 

Naar aanleiding van de conversaties met al deze ufo-belangstellenden en de 
observaties die tussen 2009 en 2012 plaatsvonden, ontstond eind 2012 het idee 
voor een wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek dat volgde, was het in 
mijn voordeel dat ik al toegang had tot de onderzoeksgroep en er in zekere zin 
zelfs deel van uitmaakte. Vanwege de eerdergenoemde angst onder ufologen ‘voor 
gek versleten te worden’ was de bekendheid met het onderwerp een voorwaarde 
om bepaalde informatie boven tafel te krijgen, zeker wanneer het ging om (nog) 
minder conventionele onderwerpen die gemeengoed zijn in ufo-kringen, zoals 
ontvoeringen door buitenaardsen, buitenaardse intelligente reptielen en een scala 
aan samenzweringstheorieën. Een gezelschap van gelijkgestemden versterkt de durf 
om (ideeën over) vreemde of minder algemeen geaccepteerde standpunten te uiten 
(Ritchie & Lewis, 2003, p. 189). Veel ufo-belangstellenden kenden mij al als iemand die 
het onderwerp, de geïnteresseerden en de melders serieus nam. Ook was ik bekend 
met het specifieke ufo-jargon en de achterliggende betekenis van bepaalde termen. 
Het langdurige contact met informanten had verder als voordeel dat alle informatie 
getrianguleerd kon worden, omdat ik mij niet baseerde op een enkele uitspraak 
gedaan tijdens een enkel gesprek of op internet.

Een punt van aandacht was dat ik, juist omdat ik bekend was met de terminologie en 
onderwerpen, alert moest blijven om ook zaken die voor mij al bekend terrein waren op 
te merken als relevant. Dit punt was echter niet zwaarwegend, omdat ufo-verhalen door 
de meerderheid van de mensen in mijn persoonlijke omgeving niet worden geloofd en 
mede daardoor door mij niet als vanzelfsprekendheid worden beschouwd. Een ander 
punt van aandacht waren mogelijke loyaliteitsconflicten bij het presenteren van mijn 

1 Tussen 2009 en 2014 zijn in totaal acht lezingen georganiseerd.
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analyse en conclusies aan enkele ufologen, omdat ik die vanuit een ander perspectief 
heb beschreven dan het insider-perspectief van (andere) ufologen, namelijk vanuit een 
sociaalwetenschappelijk perspectief.

Ik heb dus gebruikgemaakt van mijn persoonlijke situatie en ‘insider-kennis’ bij de 
benadering van het onderwerp, mijn toegang tot de onderzoeksgroep en bij de interpretatie 
en verificatie van de data. Ik ben zeker niet de eerste. Mijn relatie tot het onderzoeksveld 
is te vergelijken met die van een buurtactivist over de interetnische verhoudingen in ‘zijn’ 
Rotterdamse stadswijk (De Jong, 1986), van een diaconaal predikant over de rol van de 
kerk bij (interetnische) conflicten in oude stadswijken (Polhuis, 1994) en recenter met de 
positie van Versélewel de Witt Hamer (2017) die als insider onderzoek deed naar de positie 
en het functioneren van ridderlijke orden in Nederland.  

Toch is de tegenstelling ‘insider-outsider’ niet altijd zo scherp te stellen, net zomin als de 
keuze voor een emic- of etic-perspectief. Een onderzoeker is zelden volledig insider of 
volledig outsider (Hayfield & Huxley, 2015) en dat geldt ook voor mij. Ik ben insider omdat ik 
de ufo-verhalen en de onderzoeksgroep goed ken, maar dat betekent bijvoorbeeld niet dat 
ik alle overtuigingen deel. Zoals ik eerder in dit hoofdstuk al stelde, zijn mijn eigen ideeën 
over de aard van ufo’s niet relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Maar 
mijn denkbeelden over ufo’s geven mogelijk wel meer duidelijkheid over mijn positie als 
insider enerzijds en mijn rol als onderzoeker anderzijds. 

Ik denk dat ufo’s in de letterlijke betekenis van de afkorting bestaan. Er zijn verschillende 
voorbeelden van situaties waarbij meerdere mensen melding maakten van een onbekend 
vliegend object dat – soms ook na vele jaren - niet verklaard werd (zie bijvoorbeeld Cox, 
2007; Kean, 2007). Maar de kern van de zaak is natuurlijk de vraag of ik denk dat ufo’s 
buitenaards zijn. Dat kan en wil ik niet in alle gevallen uitsluiten. Alleen al in ons eigen 
melkwegstelsel bevinden zich naar schatting 100 miljard planeten, en de afgelopen jaren 
zijn verschillende planeten en manen ontdekt waarop leven zoals wij dat kennen mogelijk 
kan zijn (zie bijvoorbeeld Bonfils et al., 2017; Hill et al., 2018). Verschillende astronomen 
achten de kans dat leven ook buiten onze aarde voorkomt zeer waarschijnlijk (zie 
bijvoorbeeld Drake, 2017; Schilling, 2018; Shreeve, 2019). Als er ook intelligent buitenaards 
leven zou bestaan, lijkt het overbruggen van de lichtjaren het grootste struikelblok voor 
contact. Maar aangezien op aarde de eerste serieuze plannen voor interstellaire reizen al 
zijn gemaakt (Kraaijvanger, 2015; Wenz, 2017) houd ik ook die mogelijkheid graag open. 
Dat de mensheid het enige intelligente en technologisch ontwikkelde leven in het heelal 
zou zijn vind ik vanwege het enorme aantal planeten niet reëel, en bovendien spreekt het 
idee van interstellaire ruimtereizen en buitenaards bezoek enorm tot mijn verbeelding. 
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Tijdens dit onderzoek heb ik een agnostische houding aangenomen, wat mij niet veel 
moeite kostte. De ufo-mythologie beschouw ik in de eerste plaats als een verzameling 
fascinerende en vaak grappige verhalen, al wil ik de mogelijkheid dat sommige 
gebeurtenissen ‘echt’ hebben plaatsgevonden niet altijd voor onmogelijk houden. 
Naar mijn idee zijn de meeste complottheorieën ongeloofwaardig, en ik vind het meer 
of minder expliciete racisme en antisemitisme in sommige verhalen zorgelijk. Voordat 
ik aan dit onderzoek begon heb ik een enkele keer in ufo-gezelschap voorzichtig mijn 
mening laten horen over samenzweringstheorieën en antisemitisme. Maar dat wekte 
slechts achterdocht en resulteerde er zelfs in dat een van de ufologen mij er een tijdje 
van verdacht lid van de Illuminati te zijn, de geheime orde die in het geheim de wereld 
zou leiden. 

Daarmee was ik soms ook outsider. Maar dat was ik eveneens als vrouw tussen de 
mannelijke sleutelfiguren, en als bakra (het Sranantongo-woord voor witte Nederlander, 
zoals ik ondanks mijn gedeeltelijk Surinaamse afkomst meestal word gezien vanwege mijn 
uiterlijk en tongval) in Suriname. De insider- en outsiderpositie zijn hier dus gecombineerd. 
Mijn positie was vanwege mijn belangstelling voor ufo’s die van een insider, maar ik had 
voldoende afstand om erover te schrijven als een buitenstaander: mijn analyse zal door 
de meeste ufologen niet onderschreven worden. Deze positie staat recht tegenover de 
positie van de klassieke antropoloog die als outsider het veld moet leren kennen, daarvan 
deel gaat uitmaken en het onderzoek dan zo veel mogelijk vanuit een emic-view beschrijft. 

Een reflectie op persoonlijke ervaringen en emoties tijdens het onderzoek of mijn ideeën 
over de aard van ufo’s speelden geen rol bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag, 
en evenmin werden mijn persoonlijke ervaringen of gedachten geanalyseerd om te 
gebruiken bij de interpretatie van de data. Ook was er geen vooropgezet plan onderzoek 
te doen; de onderzoeksvraag kwam op tijdens de participatie. Om de hiervoor genoemde 
redenen is dit onderzoek geen auto-etnografie.

Ik ben mij er overigens van bewust dat er vragen kunnen rijzen over de ethische kant van 
mijn relatie met de onderzoeksgroep en over de validiteit van het onderzoek. Daarover 
verderop meer. Maar eerst ga ik in op de dataverzameling zelf, deels omdat ook daar de 
rol van insider/outsider speelde. 
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3.4 DATAVERZAMELING: 
 ETHIEK, BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

3.4.1 Wijze van dataverzameling
Voor dit onderzoek naar de interpretatie van de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname 
zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1.  Welke factoren spelen een rol bij de lokale receptie van de Amerikaanse ufo-
verhalen?

2.  In hoeverre en op welke manier worden samenzweringstheorieën uit de 
Amerikaanse ufo-verhalen overgenomen?

3.  In hoeverre en op welke manier worden de religieuze aspecten overgenomen? 
4.  In hoeverre en op welke manier worden de raciale elementen overgenomen?

De eerste deelvraag is beantwoord met behulp van empirisch en literatuuronderzoek, de 
laatste drie deelvragen door middel van empirisch onderzoek. Het object van analyse is 
hierbij niet de informant maar het discours, waaraan in totaal (maar niet tegelijk) ongeveer 
140 personen deelnamen. 

Ik heb ervoor gekozen om zo veel mogelijk ‘natuurlijke discoursen’ te analyseren: 
gesprekken die ook plaatsgevonden zouden hebben als er geen onderzoeker in de 
buurt was (vergelijk Jonker, 2003, pp. 27-30) en waarbij mijn aanwezigheid dus niet van 
invloed was op de uitspraken van de informanten. Daarvoor heb ik op vier manieren data 
verzameld, namelijk:

1. Door middel van participerende observatie;
2. Door het voeren van informele gesprekken; 
3. Door het volgen van openbare posts op sociale media en groeps-mails;
4. Uit openbare bronnen (kranten, tijdschriften, televisie).

Het verzamelen van data werd vergemakkelijkt door mijn bekendheid met de 
onderzoeksgroep en mijn natuurlijke toegang tot deze groep. Bezien vanuit de formele 
ethische richtlijnen kan de gevolgde methodologie wel vragen oproepen over de validiteit 
en de ethische aspecten van het onderzoek, in het bijzonder de plicht informanten te 
informeren over en toestemming te vragen voor het onderzoek, ook wel ‘informed consent’ 
genoemd. De vereiste dat de onderzoeker alle deelnemers informeert over (de gevolgen 
van) het onderzoek en zich dient te verzekeren van een vrijwillige deelname, is oorspronkelijk 
afkomstig uit de (bio)medische wetenschap en van toepassing op deelnemers aan medisch 
onderzoek (Gubrium & Holstein, 2001; Miller & Boulton, 2007). Naleving van dergelijke 
ethische richtlijnen wordt de laatste decennia ook steeds strikter en gestandaardiseerd 
verlangd in de sociale wetenschappen. Maar de praktijk blijkt soms weerbarstig te zijn. 
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Miller en Boulton (2007) wijzen op de complexe aard van kwalitatief sociaal onderzoek 
en de meerzijdige relatie tussen onderzoeker en onderzoeksgroep. Zo zijn de grenzen 
tussen ‘persoonlijk’ en ‘professioneel’ in de onderzoeksrelatie de afgelopen 35 jaar minder 
scherp geworden. Ook zou het minder gestructureerde format van kwalitatief onderzoek 
er vaak toe leiden dat deelnemers meer informatie prijsgeven dan ze van plan waren 
of waar ze vooraf toestemming voor gegeven hebben. De verwerking van de data kan 
bovendien in de loop der tijd leiden tot nieuwe inzichten bij de onderzoeker en/of een 
andere invalshoek van het onderzoeksonderwerp. Waarvoor de deelnemer of informant 
dan precies vooraf toestemming heeft gegeven, is daarom niet altijd duidelijk. 

Informed consent is een van de punten genoemd in de Code of Ethics for Research in the 
Social and Behavioural Sciences Involving Human Participants (Code of Ethics, 2018), de 
Nederlandse ethische gedragscode. Deze code is gebaseerd op een aantal principes. 
Centraal staan het respect voor de waardigheid van de deelnemers en de validiteit van 
het onderzoek. Verder wordt van onderzoekers verwacht dat zij nadenken over ethische 
kwesties die zich tijdens of als gevolg van hun onderzoek kunnen voordoen, en dat zij in 
staat zijn over hun ethische reflectie te communiceren. Aan de tweede herziene versie 
uit 2018 is toegevoegd: 

We moeten waken voor de natuurlijke reflex om de Code te zien als nog meer 
regelgeving, als absolute regels waarvan niet afgeweken kan worden. Een van de 
principes van de Code is “pas toe of leg uit”. Dit betekent dat standaard uitgegaan 
wordt van de waarden, principes en procedures zoals die in de code geformuleerd 
worden – echter dat men in bepaalde gevallen kan afwijken als dit op ethische gronden 
beter te verdedigen is. (Code of Ethics, 2018, p. 2)

In dit onderzoek was aan de formele vereiste van informed consent niet helemaal te 
voldoen, omdat ik bij de interpretatie van de data ook gebruikgemaakt heb van observaties 
en van indrukken en herinneringen uit gesprekken die plaatsvonden voordat ik met 
dit onderzoek begon. Daarbij was het niet mogelijk alle informanten die zo hebben 
bijgedragen aan het vormen van concepten en hypotheses (achteraf) in te lichten. Dat 
is echter inherent aan opportunistic research en doet geen afbreuk aan de kwaliteit van 
de data noch aan de kern van de ethische principes die gelden voor sociaal onderzoek.   

Voordat ik in 2013 startte met het promotieonderzoek naar de ontvangst van ufo-
verhalen in Suriname, heb ik dit voornemen besproken met de drie informanten met 
wie ik het meest intensief contact had: Vishal, John en Satish. Kort nadat ik was gestart, 
heb ik het ook verteld aan Henri en Amrit. Bovengenoemde vijf personen fungeerden als 
sleutelinformant. Daarnaast waren er ook andere informanten met wie ik intensiever dan 
met anderen contact had: Faroek, William, Diego, Diana, Jill, en Rohan. Deze informanten 
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waren er bekend mee dat ik onderzoek deed, evenals informant Bram, die ik slechts 
één keer heb gesproken. Ook heb ik gebruikgemaakt van de groeps e-mails die werden 
geschreven en verstuurd door Henri, die ervan op de hoogte was dat ik onderzoek deed. 
Krishna heb ik achteraf gevraagd te mogen citeren uit zijn eerder geschreven mails.

Naast het voeren van informele gesprekken met bovenstaande informanten heb ik 
gebruik gemaakt van uitspraken gedaan door informanten in openbare bronnen: kranten 
en openbare posts op Facebook en YouTube. Deze data waren niet alleen publiekelijk 
beschikbaar, maar ook makkelijk te controleren. Om deze redenen heb ik het discours 
zo veel mogelijk geïllustreerd aan de hand hiervan: (reacties op) Facebookberichten, 
commentaar op YouTube en krantenartikelen. Omdat ik met de meeste informanten 
ook (soms jarenlang) persoonlijk contact heb onderhouden, kon ik makkelijk vaststellen 
of uitspraken valide waren. Voor uitspraken gedaan in openbare (internet)bronnen is 
toestemming vragen om deze te gebruiken niet noodzakelijk (Kraut et al., 2004).  

Zoals gezegd is een deel van de ‘data’ afkomstig uit de periode voorafgaand aan het 
onderzoek. Tussen 2009 en 2015 werden bij het ufo-meldpunt per e-mail of telefonisch 
82 ufo’s gemeld door personen die zeiden een object te hebben waargenomen dat zij 
niet konden identificeren2. Dat ging niet altijd over recente meldingen: iemand meldde 
een ervaring uit 1947, en er waren enkele meldingen over waarnemingen eind vorige 
eeuw. Sommige waarnemingen werden door meerdere mensen gedaan. Hiervan heb 
ik tussen 2009 en 2012 met 47 melders (vaak meermaals) persoonlijk gesproken over 
hun waarneming.3 Die gesprekken gingen vooral over het object dat zij zouden hebben 
gezien, maar daarbij werden ook wel spontaan andere opmerkingen gemaakt over ufo’s. 
De melders, die mij uit zichzelf benaderden, gaven allen toestemming om de informatie 
die zij over het waargenomen object deelden anoniem te verwerken in een verslag dat na 
hun akkoord gepubliceerd werd op de toenmalige website van het ufo-meldpunt (https://
ufo-meldpunt.webs.com/rapporten.htm).

2 Daarvan heb ik 31 meldingen onderzocht tussen 2009 en 2012, voornamelijk op basis van 
persoonlijke gesprekken met de melders en getuigen, gegevens van de Luchtvaartdienst, de 
Meteorologische Dienst, de (raket)lanceerbasis in Frans-Guyana en andere instanties en waar 
mogelijk analyses van beeldmateriaal. Dertien waarnemingen kon ik zo verklaren, onder meer als 
(draag)raket, weerballon of laserstraal. Voor elf meldingen had ik geen verklaring, en de overige 
zeven meldingen bevatten te weinig informatie om er een uitspraak over te kunnen doen.

3 De meldingen gedaan na 2012 bevatten onvoldoende informatie om verder onderzoek naar 
te doen en daarbij kwam dat ik er ook nauwelijks meer tijd voor had, zie https://mustsuriname.
webs.com/meldingen.
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Dankzij deze gesprekken heb ik jarenlang een natuurlijk discours kunnen volgen. 
Een onderzoeksvraag zat daarbij niet in mijn hoofd. Omdat deze gesprekken hebben 
plaatsgevonden voordat ik het plan voor dit onderzoek opvatte, was het verkrijgen van 
informed consent hier niet aan de orde. Deze melders zijn in dit onderzoek niet geciteerd 
of geparafraseerd. Maar de spontane informatie uit deze gesprekken heeft wel geleid tot 
het formuleren van de huidige onderzoeksvraag, en de indrukken en (herinneringen aan) 
de gesprekken zijn ook van invloed geweest op de interpretatie van de daarna verzamelde 
data. Deze ‘kennis vooraf’, kenmerkend voor opportunistic research, is dus niet los te zien 
van de data die in de jaren daarna bewust verzameld zijn in het kader van dit onderzoek. 

Pool (2017) spreekt over hard data en soft data. Hard data bestaat uit alle informatie die 
kan worden vastgelegd en gearchiveerd, zoals uitgeschreven of opgenomen interviews 
en geschreven bronnen, alles wat geverifieerd en opnieuw geanalyseerd kan worden. 
Soft data zijn bijvoorbeeld herinneringen, ervaringen en indrukken, alles wat in het hoofd 
van de onderzoeker zit en niet is te verifiëren. Deze soft data zijn essentieel voor de (her)
interpretatie van de hard data en nodig voor, wat wordt genoemd, de “ethnographic 
understanding” (Pool, 2017, p. 281). 

Ook nadat ik begonnen was met het onderzoek bleef ik soft data ‘tegenkomen’. Dat 
gebeurde onder meer doordat ik informeel en spontaan met anderen sprak over ufo’s. 
Sommige ufo-melders kwam ik na het gesprek in andere situaties nog eens tegen, 
bijvoorbeeld bij de school of buitenschoolse activiteiten van onze kinderen of via het 
werk, en met enkelen ontstond een informeler contact waarin soms spontaan ook ideeën 
over ufo’s werden uitgewisseld. 

Daarnaast heb ik tijdens de (openbaar toegankelijke) lezingen van het ufo-meldpunt 
tussen 2009 en 2014 vooral geluisterd, geobserveerd en indrukken opgedaan. Alleen 
de informanten die op de hoogte waren van het onderzoek zijn in deze studie geciteerd. 
Bij het opvangen van (flarden van) gesprekken van anderen heb ik niet ‘ingebroken’ in 
gesprekken om mijzelf als onderzoeker te introduceren. Een situatie die te vergelijken is 
met Spaaijs (2007) onderzoek naar voetbalhooligans, waarbij de dataverzameling voor 
een belangrijk deel bestond uit participerende observaties bij onder meer voetbalvelden 
en treinstations, zowel van voetbalsupporters onderling als tijdens hun interactie met 
de politie. Daarbij was het niet mogelijk iedereen toestemming te vragen. Een ander 
voorbeeld van een studie waarbij niet alle betrokkenen geïnformeerd werden over het 
onderzoek is een proefschrift over Marokkaanse moeders, waarbij de onderzoekster een 
belangrijk deel van haar data informeel verzamelde tijdens haar werk als wijkverpleegster, 
omdat zij via gestructureerde interviews geen antwoord kreeg op de onderzoeksvraag 
(Jonker, 2003). 
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In mijn onderzoek is overigens geen sprake van een ‘covert’ onderzoeksmethode. Ik stond 
algemeen bekend als journalist en publicist (onder meer voor dagblad De Ware Tijd en 
de bladen Paramaribo Post en Parbode) en als ‘ufo-onderzoeker’. Ik ben verschillende 
malen geïnterviewd over mijn ‘ufo-onderzoek’, zowel voor gedrukte pers als voor 
televisieprogramma’s. 

Bij de afweging bepaalde citaten te gebruiken, was doorslaggevend dat álle in dit onderzoek 
geciteerde informanten op de hoogte waren van het onderzoek en/of zich in het openbaar 
hebben uitgesproken over ufo’s, ofwel door het spreken op een openbaar en gratis 
toegankelijke lezing van het ufo-meldpunt, ofwel door een optreden in de media, ofwel 
door het openbaar posten van informatie op Facebook of YouTube. Door in dit manuscript 
gefingeerde namen te gebruiken, zijn geen van de hier geciteerde informanten te herleiden 
tot personen en is hun anonimiteit door mij gewaarborgd. Daardoor is niemand geschaad 
in zijn of haar belang door uitspraken die in dit onderzoek zijn opgenomen.  

3.4.2 Dataverwerking
Nadat de data waren verzameld was de volgende stap om door middel van een 
discoursanalyse te onderzoeken welke betekenis eraan gegeven moest worden. Concreet 
bestond de analyse uit het ordenen en vervolgens interpreteren van de data. Hiervoor 
zijn als eerste de (eventueel getranscribeerde) teksten meermaals doorgelezen en de 
tekstdelen door mij gecodeerd en onderverdeeld in drie categorieën, corresponderend 
met drie van de deelvragen: Samenzweringen, Religieus en Raciaal. Sommige uitspraken 
konden in meerdere categorieën thuishoren en werden dus gekopieerd en in meerdere 
categorieën ondergebracht. De drie categorieën zijn voorafgaand aan de analyse 
geïdentificeerd op basis van internet- en literatuurstudie over de Amerikaanse ufologie. 
Bepaalde categorieën konden worden uitgebreid met thema’s die de ufo-belangstellenden 
zelf aandroegen, maar dat is niet gebeurd. 

Per categorie is onderzocht in hoeverre de Surinaamse ufo-belangstellenden bekend 
waren met de meest bekende theorieën, denkbeelden en concepten uit de Amerikaanse 
ufologie, in hoeverre zij deze onderschreven, of zij aspecten weglieten en in hoeverre 
zij er eigen (cultureel of historisch bepaalde) interpretaties aan toevoegden (zie ook de 
Appendix). 

In de categorie Samenzweringstheorieën is gekeken in hoeverre de Surinaamse ufologen 
bekend waren met de populairste Amerikaanse ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën 
en in hoeverre zij deze aanhingen. Ook onderzocht ik of dezelfde zondebokken werden 
aangewezen en of er lokale ufo-gerelateerde complotverhalen bekend waren. 
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In de categorie Religieus werd onderzocht in hoeverre de theosofische en christelijke 
religieuze thema’s uit de dominante mythologie werden overgenomen, of deze werden 
aangepast aan de religie die de belangstellenden van huis uit meekregen en of Surinaamse 
ufo-belangstellenden aanhanger waren of sympathiek stonden tegenover uit de VS 
afkomstige religieuze ufo-gerelateerde stromingen zoals Ashtar Command. Ook hier werd 
onderzocht of er ook lokale verhalen bekend waren waarin religieuze thema’s tot uiting 
kwamen. 

In de categorie Raciaal werd in de eerste plaats onderzocht in hoeverre de informanten 
bekend waren met de raciale of zelfs racistische ideologieën uit de Amerikaanse ufologie 
en in hoeverre zij dit gedachtegoed onderschreven. Daarnaast werd ernaar gekeken in 
hoeverre er ufo-gerelateerde uitingen gedaan werden met een raciaal of zelfs racistisch 
of antisemitisch karakter, zowel impliciet als expliciet, en wat de betekenis van deze 
uitspraken was.

Bij het interpreteren en classificeren van deze data is vervolgens gebruikgemaakt van 
het encoding-decoding-model van Stuart Hall (1973/2001). Volgens Hall wordt de receptie 
beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de culturele en de sociale achtergrond, 
en kan het ontvangend publiek daarbij een van de drie volgende standpunten innemen: 

1.  een voorkeurslezing, waarbij de boodschap precies zo begrepen wordt als bedoeld 
door de zender; 

2.  een onderhandelingslezing, waarbij de boodschap grotendeels wordt overgenomen 
maar de ontvanger (een aantal aspecten) anders interpreteert; 

3.  een tegendraadse lezing, waarbij de ontvanger zich tegen de boodschap verzet. 

Ik heb voor elke deelvraag afzonderlijk aangegeven tot welke van deze standpunten de 
uitkomsten van de discoursanalyse mijns inziens beschouwd moeten worden. 
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3.5 CONCLUSIE  

Dit onderzoek heeft als doel kennis te verwerven over de lokale receptie van de ufo-
mythologie, en eveneens generaliseerbaar, theoretisch inzicht in het proces van 
mondialisering en lokale aanpassing te ontwikkelen. Het wetenschapsfilosofische 
vertrekpunt is een ‘realistisch’ sociaal-constructionisme: ik beschouw de ufo-verhalen als 
sociaal geconstrueerd, maar ga daarbij wel uit van een zekere fysieke werkelijkheid. Die 
werkelijkheid kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Deze interpretatie 
van werkelijkheid komt in dit onderzoek tot uiting in het discours waaraan ongeveer 140 
informanten hebben deelgenomen. Dat discours bestaat uit gesprekken van, met of 
tussen ufo-belangstellenden, zowel persoonlijk, per e-mail of via social media. Dit ufo-
discours is het object van de analyse. 

Voor de analyse heb ik gebruik gemaakt van discoursanalyse, wat een overkoepelende 
term is voor verschillende methoden om gesproken en geschreven teksten te analyseren 
en bestuderen. Daarbij is het uitgangspunt dat alle discoursen sociaal geconstrueerd zijn 
en de historische, sociale en culturele context van invloed is op de interpretatie van het 
discours. Zo zullen ook de ufo-verhalen door de ontvangers geïnterpreteerd worden onder 
invloed van verschillende factoren. De verzamelde uitspraken zijn door mij geordend, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. In eerste instantie zijn alle citaten ondergebracht in een 
van de categorieën behorend bij de deelvragen: complottheorieën, raciaal of religieus. 
Vervolgens heb ik ze geduid aan de hand van het encoding-decoding-model en bepaald tot 
welke lezing ze gerekend moeten worden: een voorkeurslezing, een onderhandelingslezing 
of een tegendraadse lezing. 
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4.1 INVLOEDEN OP DE LOKALE ONTVANGST  

In studies naar de lokale ontvangst van mondiale cultuur is het uitgangspunt dat 
aanpassingen plaatsvinden op basis van lokale voorkeuren, onder invloed van onder 
meer culturele, sociaal-maatschappelijke en/of demografische factoren (Crane, 2002; Katz 
& Liebes, 1990; Kim, 2004; Livingstone, 1998; Morley, 2006). Culturele uitingen worden 
dus niet passief ontvangen, maar het publiek speelt een actieve rol in de selectie en 
interpretatie van het product en construeert daarbij zelf betekenis (Crane, 2002; Hall, 
1973/2001). In dit onderzoek stel ik dat de lokale receptie ook vormgegeven wordt door 
de machtsrelatie tussen de zendende en ontvangende partij. De machtsverhouding 
tussen de zendende en ontvangende (sub)cultuur is in mijn visie zelfs bepalend voor 
de mate van lokale aanpassing: hoe dominanter de cultuur van de zendende partij, hoe 
groter het aandeel ongewijzigde overname. Van invloed op de receptie zijn dus zowel de 
factor ‘machtsrelatie’ tussen de ontvangende en zendende cultuur (externe factor) als 
factoren die aanwezig zijn in de ontvangende cultuur (interne factoren). Bij de overname 
van elementen uit een andere cultuur zullen dit afhankelijk van de situatie andere factoren 
en andere verhoudingen zijn. In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag uit deze studie 
beantwoord: Welke factoren spelen een rol bij de receptie van Amerikaanse ufo-
verhalen in Suriname? 

De Verenigde Staten, de zendende partij in dit onderzoek, drukken als culturele 
supermacht een krachtig stempel op de mondiale uitwisseling van cultuur. Er wordt daarbij 
wel aangehaald dat mensen verleid worden om de dominante Amerikaanse cultuur, die 
via allerlei kanalen wordt verspreid, te accepteren (Nye, 1990; Shin & Namkung, 2008; Van 
Elteren, 2014). Vanwege deze machtspositie en het actief uitdragen van de cultuur, worden 
de VS door sommigen zelfs beschouwd als de drijvende kracht achter de mondialisering 
(zie bijvoorbeeld Van Elteren, 2014). De effecten van het cultureel overwicht van de VS 
zijn ook terug te zien in de relatie met Suriname: elementen uit de Amerikaanse populaire 
cultuur worden over het algemeen positief ontvangen. Verschillende Amerikaanse culturele 
producten, maar ook levensstijl, consumptiepatronen en taalgebruik zijn onderdeel 
geworden van het dagelijks leven in Suriname. Vanwege het cultureel overwicht van de 
Verenigde Staten verwacht ik dat ook een groot deel van de ufo-mythologie, als onderdeel 
van de populaire cultuur, ongewijzigd wordt overgenomen.

Verschillende lokale factoren kunnen eveneens van invloed zijn op de receptie. Afhankelijk 
van de onderzoeksvraag en het onderwerp kunnen die factoren variëren van gender 
en leeftijd tot culturele en historische achtergrond. Dit onderzoek naar de mondiale 
verspreiding van de ufo-mythologie richt zich op de ontvangst in een samenleving die 
verschilt van de Amerikaanse vooral wat betreft de historische, raciale en religieuze 
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achtergrond van de bevolking. Raciale en religieuze thema’s zijn namelijk twee kenmerkende 
onderdelen van de ufo-mythologie. Twee aspecten in de Surinaamse samenleving die 
daarom naar mijn mening van invloed zijn op de lokale ontvangst van de ufo-mythologie, 
zijn de raciale en religieuze verhoudingen. 

Raciale verhoudingen geven voor een belangrijk deel vorm aan de sociale structuur van 
de Surinaamse maatschappij. Die verhoudingen zijn deels ontstaan onder invloed van 
het dominante, koloniale idee van een raciale hiërarchie en witte superioriteit. Ideeën 
die overeenkomen met (en dezelfde oorsprong hebben als) de raciale ideologieën 
die verweven zijn in de ufo-mythologie. De receptie van de raciale thema’s uit de ufo-
mythologie wordt mogelijk beïnvloed door de beleving van deze verhoudingen. Ook de 
religieuze verhoudingen, met name de dominante positie van het christendom, kunnen 
een rol spelen in de receptie van de (christelijk) religieuze thema’s. Die dominante positie 
bestaat niet alleen uit het feit dat het christendom de meest beleden religie is. Vanwege het 
oprichten van onder meer christelijke ziekenhuizen, internaten en scholen zijn elementen 
uit het christendom ook bekend bij mensen die van huis uit een andere religie aanhangen. 
Te verwachten is dat de christelijke elementen in de ufo-verhalen, die besproken worden 
in hoofdstuk 6, eerder geaccepteerd en overgenomen worden door een ontvangend 
publiek dat bekend is met christelijke verhalen en thema’s, dan door een ontvangend 
publiek dat er ver vanaf staat. Voor veel Hindostanen, een bevolkingsgroep die in relatief 
hoge mate vertegenwoordigd is onder de ufologen, zal daarnaast de sterke identificatie 
met de oude Indiase cultuur, volgens Choenni (2011) de kern van de huidige Hindostaanse 
cultuur, een factor bij de receptie zijn. 

In paragraaf 4.2 beschrijf ik eerst de positie van de Verenigde Staten als ‘culturele 
supermacht’ bij de culturele uitwisseling met Suriname. In paragraaf 4.3 beschrijf ik 
vervolgens de twee genoemde aspecten die naar mijn mening van invloed zijn op de lokale 
ontvangst van de ufo-mythologie: de raciale verhoudingen en religieuze verhoudingen, in 
het bijzonder de positie van het christendom. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie. 
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4.2 DE HEGEMONIE VAN DE VERENIGDE STATEN  

Bij de mondiale uitwisseling van culturele producten is niet altijd sprake van een gelijkwaardige 
verhouding tussen de zendende en ontvangende partij: sommige nationale actoren hebben 
meer impact op de mondiale cultuur dan andere. Vooral de culturele hegemonie van de 
Verenigde Staten wordt als voorbeeld van een dergelijk overwicht genoemd (zie onder meer 
Berry, 2008; Morley, 2006; Quijano, 2007; Rogers, 2006; Wuthnow & Offutt, 2008). De VS 
verwierven in de loop van de twintigste eeuw steeds meer invloed in andere delen van de 
wereld. Na de inmenging van de VS in de Tweede Wereldoorlog, groeide vooral in Europa 
en in op Europa georiënteerde landen (zoals Suriname in die tijd) de publieke belangstelling 
voor de VS. Die belangstelling uitte zich onder meer in het overnemen van populaire 
cultuur (muziek, films, televisie), Amerikaanse waarden als democratie en individualisering, 
taalgebruik en consumptiepatronen. Voor dit overnemen van Amerikaanse cultuur en 
gewoonten in verschillende delen van de wereld wordt wel de term ‘Amerikanisering’ 
gebruikt (zie bijvoorbeeld Oldenziel, 2007). Met name in de periode van de Koude Oorlog 
(1945-1991) werd vanuit de Verenigde Staten (evenals vanuit de Sovjet-Unie) actief cultuur 
verspreid, om op die manier de invloedssfeer in andere delen van de wereld te vergroten 
(zie bijvoorbeeld Shaw, 2001). De Verenigde Staten worden wel gezien als de drijvende 
kracht achter de mondialisering en de wereldwijde verspreiding van populaire cultuur. In de 
periode van ongeveer 1945 tot 2000 was mondialisering volgens Van Elteren (2014) vrijwel 
gelijk aan ‘Westernization and Americanization’ (p. 412; zie ook Oldenziel, 2007). 

De Verenigde Staten hebben nog altijd een zeer sterke culturele positie. De VS zijn 
misschien niet meer de grootste en ook niet de enige culturele supermacht ter wereld, 
maar Amerikaanse films en televisie stromen nog steeds vooral naar andere landen en 
niet andersom (Ang, 2007; Crane, 2002). Ook in de relatie met Suriname is zeker nog van 
een cultureel overwicht te spreken. De context waarin de overdracht en interpretatie 
van de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname plaatsvindt, komt dan ook overeen 
met de omstandigheid die Rogers (2006) omschrijft als dominance. Hier is de ongelijke 
machtsrelatie onmiskenbaar, hoewel dat niet hoeft te betekenen dat de ontvangers 
geen weerstand bieden of aanpassingen doen: “Cultural domination… [is] modeled on 
dominant-subordinate relations roughly equivalent but not entirely reducible to historical 
models of colonization” (Rogers, 2006, p. 499). 

Er is in het geval van de Surinaamse receptie van Amerikaanse populaire cultuur 
geen sprake van dwang of een opgelegde dominante cultuur, zoals in een situatie van 
kolonisatie. Maar vanwege de hegemonie van Amerika wordt wel gesproken van ‘soft 
power’, een concept ontwikkeld door Joseph Nye (1990). Daarmee wordt bedoeld dat 
mensen ‘overgehaald’ of ‘verleid’ worden om de (aantrekkelijke) dominante cultuur te 
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accepteren die via allerlei wegen wordt verspreid (Shin & Namkung, 2008; Van Elteren, 
2014). Het gaat in de eerste plaats om het actief en positief uitdragen van (elementen 
van) de Amerikaanse cultuur, waaronder leefstijl, voedsel, muziek, films en mode en het 
daarmee beïnvloeden van de voorkeuren van het ontvangende publiek.  

In Suriname is de Amerikaanse invloed onder meer te zien in de mate waarin de 
Amerikaanse populaire cultuur is doorgedrongen tot het land. Dat begon in de Tweede 
Wereldoorlog, toen een paar duizend Amerikaanse militairen in Suriname werden 
gestationeerd om de bauxietvoorraad1 te beschermen tegen mogelijke invallen van 
Duitse militairen (Buddingh’, 2012; Dew, 1996). Naast de economische vooruitgang die 
de Tweede Wereldoorlog Suriname bracht vanwege de bauxietopbrengsten, kwam 
de bevolking dankzij de Amerikanen ook voor het eerst in contact met wat Buddingh’ 
(2012) noemt “een westerse consumptieve levensstijl, die zeker tot de verbeelding van 
de jeugd sprak” (p. 281). Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond opnieuw veel 
aandacht voor de Verenigde Staten, toen de (ruime) regio als bestemming voor recreatie 
vooral om financiële redenen aantrekkelijker werd dan Nederland. Surinamers die het 
zich kunnen veroorloven gaan shoppen in Miami en velen vieren er hun vakantie. Enkele 
duizenden Surinamers hebben zich er permanent gevestigd. Verschillende aspecten van 
de Amerikaanse populaire cultuur zijn inmiddels doorgedrongen tot het dagelijks leven 
in Suriname, waaronder muziek, fastfoodketens, kleding, televisieprogramma’s en films. 
Amerikaanse niet-religieuze populaire ‘hoogtijdagen’ als Halloween en Black Friday hebben 
ook in Suriname betekenis gekregen. Tegenwoordig is het Nederlands, met name onder 
jongeren, gelardeerd met Engelse woorden. 

Naast de invloed van de Amerikaanse populaire cultuur in Suriname is ook de economische 
relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten een ongelijke. In Suriname zijn verschillende 
grote Amerikaanse bedrijven actief, die belasting betalen aan de Surinaamse overheid en vaak 
tot de beter betalende werkgevers behoren. Hun invloed rijkt soms ver. Het Amerikaanse 
bauxietbedrijf Alcoa bijvoorbeeld kreeg in 1916 toestemming bauxiet te mijnen: in eerste 
instantie ging het om het exclusieve beheer van een gebied van 34.000 hectare, en daarna 
volgde goedkeuring voor de overdracht van preferentiële mijnrechten voor nog eens 100.000 
hectare in de belangrijkste bauxietwinningsgebieden. Het leverde het bedrijf een monopolie 
op de bauxietwinning op, later door Carlo Lamur omschreven als The American Takeover (in 
Hoefte, 2014, p. 45). De Verenigde Staten bieden verder diverse vormen van technische en/
of financiële ondersteuning bij onder meer de bestrijding van criminaliteit, het tegengaan van 
armoede en het promoten van een gezonde levensstijl in Suriname.   

1 Bauxiet, de grondstof van aluminium, werd gebruikt voor de vervaardiging van Amerikaanse 
gevechtsvliegtuigen. 
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De periode van grofweg 1945 tot 2000, toen vanuit de Verenigde Staten actief cultuur 
werd verspreid, was voor een belangrijk deel tevens de periode waarin de ufo-mythologie 
zich ontwikkelde en over de wereld verspreidde. Een vraag die daarbij gesteld kan worden, 
is of ook de ufo-mythologie deel uitmaakt van het actief verspreiden van Amerikaanse 
cultuur (vergelijk Katz & Liebes, 1990; Shin & Namkung, 2008). In een van de weinige 
onderzoeken waarin een verband tussen cultuurimperialisme en receptie wordt genoemd, 
te weten een onderzoek naar de internationale ontvangst van de televisieserie Dallas, 
stellen de auteurs: 

As we understand it, the hypothesis of cultural imperialism suggests (1) that the 
program contains a message, (2) that such message is received, consciously or not, 
(3) that it is in the hegemonic interest of the multinational power, and (4) that it is in 
the active disinterest of the receivers. (Katz & Liebes, 1990, p. 59)

Wat de televisieserie Dallas betreft, concluderen de auteurs dat er door de ontvangers 
buiten de Verenigde Staten een onbewuste identificatie plaatsvindt en dat er een 
boodschap geconcipieerd wordt, al is die niet per se dezelfde als voor het Amerikaanse 
publiek. Deze boodschap is echter niet in het voordeel of belang van de Verenigde Staten 
noch van de producenten van de serie. De kijkers zeggen namelijk troost te vinden in de 
boodschap dat de rijke personages uit de serie ongelukkig zijn, en hebben het idee zelf 
beter af te zijn (Katz & Liebes, 1990). 

De ufo-mythologie bevat mijns inziens wel een ideologische boodschap die de Amerikaanse 
hegemonie ondersteunt en ook de belangen van bepaalde religieuze en politieke 
groepen vertegenwoordigt. De verhalen reflecteren in de eerste plaats een specifiek 
wit-Amerikaans, theosofisch en christelijk perspectief op de wereld en de kosmos. Het 
christelijke en theosofische gedachtegoed is onder meer terug te zien in thema’s zoals 
de buitenaardsen als reddende en/of waarschuwende hemelse interventie, of het idee 
van een Armageddon dat regelmatig terugkomt in de verhalen (zie bijvoorbeeld Partridge 
2003b; Saliba, 1995a). Religieuze groepen, al dan niet gelieerd aan groepen met politieke 
ideologieën, verpakken sinds het ontstaan van de ufo-mythologie hun boodschap in ufo-
verhalen. Er is daarnaast sprake van een raciale hiërarchie in de mythologie, waarin witte 
mensen en buitenaardsen bovenaan staan en stereotyperingen worden gebruikt bij de 
beschrijving van verschillende groepen niet-witte mensen. Vanaf de jaren zeventig van 
de vorige eeuw verspreiden Amerikaanse extreemrechtse groepen bewust politieke en 
racistische ideologieën via de ufo-verhalen (Barkun, 2013; Saler et al., 1997; zie hoofdstuk 
5 en 7). 

Verder staan de Verenigde Staten centraal in de gehele mythologie, en wordt het idee 
gepropageerd dat Amerika het machtigste land op aarde is (al moet ervoor gewaakt 
worden dat die macht wordt overgenomen door de Joden, de geheime Orde van de 
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Illuminati, of door buitenaardse wezens, zie hoofdstuk 5). Daarmee is de boodschap in het 
belang van de Verenigde Staten, vanwege de vermeende superioriteit van witte mensen in 
het bijzonder van de witte bewoners van het land, en in het belang van enkele politieke en 
religieuze groepen. Wanneer de ufo-verhalen waarin deze boodschap is verpakt worden 
gereproduceerd door de ontvangers, is de boodschap bewust of onbewust ontvangen. 

Rest de vraag of die boodschap in het belang van de ontvangers is. Met name het 
verspreiden van de boodschap van een raciale hiërarchie vanuit het perspectief van 
witte superioriteit, waarbij het merendeel van de Surinamers dus ‘inferieur’ zou zijn, lijkt 
niet in de eerste plaats in het voordeel van de Surinaamse ontvangers. Maar wanneer 
Surinaamse ufologen de hegemonie van de Verenigde Staten accepteren en zelfs vieren, 
is het niet aan de onderzoeker om te bepalen of dat wel of niet in hun belang is. De ufo-
mythologie bekrachtigt in elk geval wel in de eerste plaats het idee van de Amerikaanse 
hegemonie. Ook via de ufo-mythologie worden mensen overtuigd om te geloven in de 
machtige positie van de Verenigde Staten.

Gebaseerd op de criteria van Katz en Liebes (1999) dat er (1) boodschap is, die (2) al 
dan niet bewust wordt ontvangen, en die (3) de vermeende witte superioriteit en de 
Amerikaanse hegemonie vertegenwoordigt en uitdraagt en (4) niet in de eerste plaats in 
het belang lijkt van de ontvangers, concludeer ik dat ufo-mythologie deel uitmaakt van 
het actief verspreiden van Amerikaanse cultuur. Vanwege het onmiskenbare overwicht 
van de Amerikaanse cultuur op de Surinaamse, en het feit dat ook de ufo-mythologie deel 
uitmaakt van het actief verspreiden van de Amerikaanse cultuur, is te verwachten dat het 
grootste deel van de ufo-mythologie wordt overgenomen. Lokale aanpassing vanwege 
verschillen tussen de Amerikaanse zenders en de Surinaamse ontvangers van de ufo-
mythologie, zal in mindere mate plaatsvinden dan voorspeld op basis van uitsluitend de 
receptietheorie.  
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4.3 DE ERFENIS VAN HET KOLONIALISME   

Het effect van de machtsrelatie tussen de zendende en ontvangende partij, sluit een 
actieve receptie door ontvangers van de ufo-mythologie niet uit. Lokale voorkeuren, 
gewoonten of omstandigheden kunnen verder vormgeven aan de ontvangst. Onderzoeken 
naar de lokale ontvangst van culturele producten lopen erg uiteen, zowel wat betreft 
onderzoeksonderwerp als de benadering. Er zijn dan ook uiteenlopende factoren die 
genoemd worden als (mogelijke) invloed op de receptie. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
demografische factoren als leeftijd, gender, opleidingsniveau, sociale klasse, religie en 
etniciteit. Maar ook culturele verschillen tussen de ontvangende en zendende partij en 
lokale tradities, evenals bredere contextfactoren als historische en politieke kwesties 
kunnen van invloed zijn op de betekenisgeving en eventuele aanpassing bij ontvangst 
(zie onder meer Ang, 1996; Katz & Liebes, 1990; Matusitz, 2011; Morley, 1980). Welke 
factoren voor het onderzoek relevant zijn, is afhankelijk van de situatie, de vraagstelling en 
het onderwerp. In dit onderzoek zijn dan ook niet alle genoemde factoren van belang. De 
centrale vraag in deze studie is hoe de Amerikaanse ufo-mythologie wordt overgenomen 
in een andere samenleving dan de Amerikaanse. Omdat raciale en religieuze thema’s 
twee belangrijke kenmerken van de ufo-mythologie zijn, is gekozen voor onderzoek in 
een samenleving die wat betreft culturele, raciale en religieuze achtergrond significant 
verschilt van die in de Verenigde Staten. Raciale en religieuze verhoudingen zijn tevens 
twee aspecten die een rol van betekenis spelen in de Surinaamse samenleving, en daarom 
concentreer ik me op deze twee lokale factoren als invloed op de receptie.   

4.3.1 Raciale verhoudingen
De raciale noties die verweven zijn in de ufo-mythologie, zoals ideeën over een raciale 
hiërarchie en stereotyperingen op basis van ‘ras’ waarbij een vermeende witte superioriteit 
het uitgangspunt is, zijn te herleiden tot de koloniale periode van Europa. Het gaat om 
achttiende- en negentiende-eeuwse theorieën over categorieën van menselijke rassen, 
waarbij biologische kenmerken werden gekoppeld aan psychische eigenschappen. Deze 
theorieën werden onder meer gebruikt om de trans-Atlantische slavernij te legitimeren 
(Golash-Boza, 2016; Hall, 1997; Quijano & Ennis, 2000; zie ook hoofdstuk 7). Zo zouden 
Afrikanen van nature geschikt zijn om te dienen en alleen functioneren onder een witte 
meester (in Hall, 1997). Gevolgen van dit gedachtegoed zijn nog altijd zichtbaar in de 
huidige postkoloniale samenlevingen. Quijano (2007) beschrijft met zijn concept ‘coloniality 
of power’, oorspronkelijk alleen uitgewerkt voor Latijns-Amerika, een structuur van macht 
en hegemonie die is ontstaan tijdens de periode van Europese koloniale overheersing. 
Daarbij werd een raciale, politieke en sociale hiërarchie opgelegd met ‘het witte Westen’ 
bovenaan. Een hiërarchie die in de moderne Latijns-Amerikaanse samenlevingen nog 
terug te zien is in de sociale en raciale lagen van de bevolking. 
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Ook in Suriname is de koloniale periode van invloed geweest op de raciale verhoudingen. 
Zo bestond tijdens de slavernijperiode een ‘kleurenhiërarchie’: hoe lichter de huid 
(en hoe dichter bij de kleur van de heersende groep: de Europeanen), hoe hoger de 
maatschappelijke positie (Hoefte, 2014). Deze kleurenhiërarchie is niet los te zien van 
het superioriteitsgevoel bij de witte koloniale elite en vloeit voort uit het idee van een 
rassenhiërarchie. Met de komst van nieuwe, Aziatische bevolkingsgroepen rond de 
(op handen zijnde) afschaffing van de slavernij, te weten de Chinese, Hindostaanse en 
Javaanse contractarbeiders, werd de Surinaamse samenleving vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw meer geschakeerd. Een zekere segregatie op basis van afkomst 
bleef echter bestaan2 (Dew, 1996; Hoetink, 1961; Gowricharn, 2006). In de loop van de 
twintigste eeuw kwamen ook andere groepen migranten naar Suriname, waaronder 
Brazilianen, ‘nieuwe’ Chinezen en Haïtianen, maar het merendeel van de bevolking bestaat 
nog steeds uit Creolen, Marrons, Hindostanen en Javanen (Algemeen Bureau voor de 
Statistiek, 2013). De verschillende bevolkingsgroepen zijn de bouwstenen van wat Van 
Lier (1977) de ‘meervoudige maatschappij’ noemt: een samenleving met minimaal twee 
sociale groepen die hun eigen cultuur, religie, taal en ideologie behouden. En hoewel 
de scherpte er de laatste jaren vanaf is, is de gewoonte om onderscheid te maken op 
basis van de bevolkingsgroep waartoe iemand behoort, nog altijd kenmerkend voor het 
maatschappelijke en sociale leven (Buddingh’, 2012; Dew, 1996). Zo is het onderscheid 
zichtbaar in de sociale, maatschappelijke en privésfeer en komt tot uiting in onder meer 
het gebruik van taal, partnerkeuze, beroepskeuze en politieke voorkeur (zie bijvoorbeeld 
De Bruijne & Schalkwijk, 2005; Dew, 1996; Gowricharn, 2006).  

Identiteit wordt in Suriname voor een belangrijk deel uitgedrukt in termen van etniciteit, 
waarvan raciale scheidslijnen een belangrijk onderdeel zijn. Ras en etniciteit vallen in 
Suriname dan ook grotendeels samen (Hoetink, 1961; Gowricharn, 2006). Het is van belang 
deze interraciale verhoudingen te duiden, om de receptie van raciale en zelfs racistische 
ideologieën zoals verweven in de ufo-mythologie te begrijpen en verklaren. Dat kan met 
het begrip ‘normbeeld’. Hoetink (1961) stelt dat in Caribische samenlevingen, waartoe hij 
ook Suriname rekent, in de verhouding tussen de sociale groepen uiterlijke kenmerken 
een grotere rol spelen dan culturele en economische verschillen. Hij acht het begrip ‘ras’ 
niet geschikt om deze factoren sociologisch te beschrijven. Het woord is namelijk te zeer 
beladen met racistische noties, het veronderstelt een ‘zuiverheid’ die niet aanwezig is, 
en het gebruik van het concept is te veel gekoppeld aan uitsluitend de uitdrukking van 
biologische kenmerken. Hoetink ontwikkelde voor het verklaren en beschrijven van de 

2 Ook sociale klasse en gender spelen een rol in het bepalen van de machtsverhoudingen (Hoefte, 
2014). Ik beperk me hier echter tot het bespreken van de raciale verhoudingen, vanwege de 
relatie met de raciale thema’s in de ufologie.
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‘gesegmenteerde’3 Caribische samenlevingen het concept ‘somatische normbeelden’. 
Met het somatisch normbeeld van een groep bedoelt hij “het geheel van die somatische 
kenmerken, die door de leden als norm en ideaal worden aanvaard” (Hoetink, 1961, p. 
202). Het gaat om uiterlijke groepskenmerken, verbonden aan opvattingen over en een 
maatstaf voor (uiterlijke) schoonheid, en het geeft tevens de maatschappelijke gelaagdheid 
weer. Dit somatisch normbeeld is het culturele bezit van een groep. 

Het normbeeld is een belangrijk onderdeel van de processen van groepsvorming en 
een filter voor sociale contacten. Daarmee draagt het normbeeld bij aan de vorming 
en instandhouding van de (gesegmenteerde) structuur van de samenleving. Hoetink 
gaat daarbij uit van een onderlinge rangschikking op basis van uiterlijke kenmerken, 
voortvloeiend uit historisch gegroeide machtsverhoudingen. Zo heerste in het Caribisch 
gebied tijdens de slavernijperiode een ‘maatschappelijke orde’ op basis van het koloniale 
normbeeld dat wit-Europees raciaal (en cultureel) superieur was en donker inferieur. 
Omdat onder alle ‘segmenten’ de behoefte zou bestaan aan dit normbeeld te voldoen, 
zouden ook de ‘lager geplaatste segmenten’ ertoe neigen de normen (vooroordelen) die 
het dominante segment hanteert, over te nemen. Als eenmaal de (eenzijdige) overdracht 
van het dominante normbeeld een feit is, zal dit normbeeld blijven regeren, ook als het 
dominante segment verdwijnt, stelt Hoetink (1961). Dergelijke noties over ras waren 
vorige eeuw nog gangbaar in Suriname, schrijft Van Lier: “Verouderde theorieën over 
ras en rasaanleg bezitten een taai leven en blijven de opvattingen ook van academisch 
gevormde personen beheersen, zelfs als de wetenschap reeds lang hun onhoudbaarheid 
heeft aangetoond” (1977, p. 200). Het is de vraag of dit dominante normbeeld uit de 
koloniale tijd nog steeds een rol speelt bij de receptie van racistische ideologieën die hun 
oorsprong hebben in diezelfde koloniale geschiedenis. 

Gowricharn (2005) werkt het concept somatisch normbeeld op een aantal punten verder 
uit. Ten eerste verbreedt hij het concept ‘somatiek’ met andere uiterlijke kenmerken zoals 
haardracht, sluier en tatoeages, omdat de samenhang tussen huidskleur en sociale positie 
aan het vervagen is. Ten tweede benadrukt hij dat acceptatie van het koloniale normbeeld 
niet hoeft te duiden op esthetische waardering, maar ook kan zijn opgelegd, voortvloeiend 
uit een ongelijke machtspositie. Ten slotte wijst hij erop dat meerdere normbeelden naast 
elkaar kunnen bestaan zonder te mengen: normbeelden die zich afzetten tegen dominante 
beelden sluiten een acceptatie van het dominante normbeeld niet uit. Gowricharn vult het 
concept somatisch normbeeld aan met ‘cultureel normbeeld’, waarmee ook een cultureel 
ideaal en normatieve eisen aan gedrag kunnen worden beschreven (in Gowricharn, 2005). 

3 Hoetink gebruikt de term ‘segment’ voor bevolkingsgroepen met een historisch gegroeid 
saamhorigheidsgevoel, gekenmerkt door culturele en somatische kenmerken (1961, p. 89).
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Met de concepten culturele en somatische normbeelden kunnen meningen, stereotypen, 
(voor)oordelen en superioriteitsgevoelens op groepsniveau verklaard worden als uiting 
van sociale verhoudingen, zonder dat het noodzakelijk uit ideeën van witte superioriteit 
verklaard moet worden.   

Een verschil dat wordt ervaren tussen twee normbeelden noemt Hoetink ‘somatische 
afstand’. Tussen verschillende groepen kan meer of minder somatische afstand ervaren 
worden. Zo maken meerdere auteurs gewag van enige spanning tussen verschillende 
bevolkingsgroepen in Suriname, met name tussen Creolen en Hindostanen. Dit uit zich 
vooral in wederzijds wantrouwen, vooroordelen en stereotyperingen (zie bijvoorbeeld De 
Kerk, 1953/1998; Parabirsing, 2017; Speckmann, 1963; Verberk, Scheepers & Hassankhan, 
1997). Dat is hier relevant, omdat in hoofdstuk 7 zal blijken dat bepaalde vooroordelen, 
in het bijzonder van enkele Hindostaanse ufologen over Creolen, een centrale plaats 
innemen in het lokale raciale ufo-discours. 

Zo zouden de nieuwe Hindostaanse contractarbeiders die vanaf 1873 naar Suriname 
kwamen, een ‘somatische afstand’ tot de Creolen hebben ervaren, waar zij zelf in 
verhouding tot Creolen veel fenotypische kenmerken deelden met de witte Europeanen 
(Gowricharn, 2013). Die somatische afstand zou nog worden versterkt door de verschillen 
in culturele normbeelden tussen Hindostanen en de Creolen, onder meer wat betreft 
ideeën over het gedrag van vrouwen in het openbaar. Met name onder Hindostanen 
bestond tot midden vorige eeuw een grote angst voor raciale vermenging (De Klerk, 
1953/1998). De groepsoordelen waren wederzijds. De Creool zou daarbij vooral vanuit 
het wit-Europese normbeeld kijken naar de Hindostaan, die in de eerste helft van de 
twintigste eeuw vanwege een achterstand in het onderwijs, het recente verleden als 
contractarbeider en de Indiase cultuur en religie werd beschouwd als “verder dan hij zelf 
van het [westerse] ideaal verwijderd” (De Klerk, 1953/1998, p. 222). Creolen typeerden 
Hindostanen verder onder meer als onwillig om te assimileren (De Klerk, 1953/1998; 
Speckmann, 1963). Het resulteerde erin dat Hindostanen door Creolen niet beschouwd 
werden als ‘echte’ Surinamers, tenzij zij volledig assimileerden met de Creools-Europese 
cultuur. Midden vorige eeuw schreef Hoetink dat: “[Het creoolse segment] zich het 
exclusieve recht toekent, zijn leden ‘Surinamers’ te noemen, implicerend dus, dat deze 
benaming voor met name de Aziatische segmenten, die de kwantitatieve meerderheid 
vormen, niet mag gelden” (1961, p. 90). Ook het Creools nationalisme dat in de tweede 
helft van de vorige eeuw in opkomst kwam, pleitte voor een ‘raciale en culturele’ 
vermenging en predikte het ideaal van ‘wan pipel’ (één volk). Dat kwam in de praktijk 
neer op de wens voor acculturatie, waarbij de dominante Creoolse cultuur en levensstijl 
de norm waren (Gowricharn, 2018). 
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Het idee van ‘één volk’ werd ook sterk uitgedragen tijdens de militaire periode, in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is de afstand tussen beide groepen aanzienlijk 
kleiner geworden. Dat is vooral te danken aan de creolisering van Hindostanen, wat onder 
meer tot uiting komt in taalgebruik, kleding en gedrag. Toch zijn er nog altijd culturele 
verschillen tussen beide groepen. In de eenentwintigste eeuw, terwijl Hindostanen sinds 
ongeveer 1970 de grootste bevolkingsgroep uitmaken, zijn het nog steeds de Creolen 
die de ‘nationale’ culturele identiteit vormgeven (Choenni, 2011; Gowricharn, 2015). Zo 
wordt het Sranantongo (letterlijk: ‘Surinaamse taal’), een Creoolse lingua franca uit de 
vroege slavernijperiode, gezien als de nationale taal. Het komt ook nu nog tot uiting in het 
idee dat je pas een echte Surinamer bent als je je Creools gedraagt (Gowricharn, 2015). 
Openlijke weerstand daartegen is echter niet merkbaar bij de andere etnische groepen, 
stelt Gowricharn, en hij spreekt daarom van een ‘accepted hegemony’ (Gowricharn, 2015). 

De Creoolse hegemonie heeft de maatschappelijke ontwikkeling van de Hindostanen niet 
geremd. Het is de meest welvarende bevolkingsgroep in Suriname, met gemiddeld een 
hoger opleidingsniveau dan andere groepen (Choenni, 2011). Volgens Choenni heeft dat 
vooral te maken met de sterke groepsidentiteit, gebaseerd op de aan de Indiase beschaving 
gelieerde cultuur die die essentieel is voor de Hindostaanse identiteit. Hij beschouwt deze 
eeuwenoude Indiase cultuur als de kern van de huidige Hindostaanse cultuur en merkt 
op dat de mythologische verhalen, historische figuren en religieuze voorstellingen uit de 
Vedische tijd nog steeds betekenis hebben in Suriname, ongeacht de religieuze overtuiging 
van de Hindostaanse groep. De rijke Indiase cultuur is een bron van trots en tevens een 
groepsbindende factor waar veel Hindostanen hun identiteit aan ontlenen. Daar komt 
sinds de eenentwintigste eeuw nog bij dat India als opkomende economische en militaire 
grootmacht ook een bron van trots is voor veel Hindostanen (Choenni, 2011). Het is tegen deze 
achtergrond van de raciale en culturele normbeelden en de verschillen tussen Hindostanen 
en Creolen, dat stereotyperingen en uitingen van superioriteitsgevoelens in het raciale ufo-
discours in Suriname, zoals beschreven in hoofdstuk 7, begrepen moeten worden.  

4.3.2 Religieuze dominantie 
De religieuze verhoudingen in de samenleving kunnen eveneens een rol spelen bij de 
receptie van de ufo-mythologie, met name van de religieuze aspecten ervan. Het gaat 
dan in het bijzonder om de dominante positie van het christendom. Maar zoals in de 
hoofdstukken 6 en 7 zal blijken, speelt de eerdergenoemde identificatie met de Indiase 
cultuur en het hindoeïsme voor Hindostaanse ufologen ook een rol bij de receptie.

De overheersende positie van het christendom kan van invloed zijn op een positieve 
ontvangst van de verschillende ufo-verhalen met christelijke thema’s. Naarmate (een 
aspect van) een cultureel product meer vertrouwd is en dichter bij de belevingswereld 
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van de ontvanger staat, is er namelijk een grotere kans dat deze positief ontvangen 
wordt. Straubhaar (1991) gebruikt om dit verschijnsel te beschrijven het concept ‘cultural 
proximity’, culturele nabijheid. Daarmee kan binnen de audience reception theory verklaard 
worden waarom bepaalde mediaproducten wel of niet aanslaan in een andere (sub)
cultuur. Hoe meer de ontvanger zich kan identificeren met aspecten of personen uit een 
(media)product – dat kan etniciteit zijn, taal, sociale klasse of religie – hoe ontvankelijker 
hij of zij is voor dat product, ook als het uit een ander land komt. Een punt van kritiek op 
het concept is dat het publiek niet altijd op zoek is naar verwantschap of herkenbaarheid. 
In films bijvoorbeeld, kan het exotische juist aantrekkelijk zijn. Er zijn ook situaties 
waarbij zowel herkenbaarheid als ongemak of zelfs vijandigheid wordt ervaren, zoals het 
christendom onder niet-christenen in Korea (Hong, 2016). Cultural proximity kan daarom 
niet beschouwd worden als een op alle genres en situaties toepasbaar concept, maar 
wel als een van de mogelijkheden van publieksrespons (Hong, 2016). Het concept kan in 
een aantal gevallen verduidelijken dat vanwege herkenbaarheid of vertrouwdheid minder 
tegenstand is te verwachten. De cultural proximity van het christendom in Suriname zal 
de invloed van de dominante relatie met de Verenigde Staten als omstandigheid van de 
receptie naar verwachting versterken.   

Veel Surinamers, niet noodzakelijk met een christelijke achtergrond, zijn bekend met de 
dogma’s, gebruiken, thema’s, symbolen en verhalen uit het christendom. Dat komt door 
de actieve verspreiding van de verschillende richtingen van het christendom tijdens de 
koloniale periode. De omstandigheid van de overdracht was er een van dominantie: tijdens 
de slavernijperiode werd het christendom met name de tot slaaf gemaakte Afro-Surinamers 
maar ook de Inheemsen nogal dwingend opgelegd. Christelijke groeperingen “hebben 
alles gedaan [om de cultuur en religie van bepaalde bevolkingsgroepen] uit te roeien 
door Europese kerkmodellen te introduceren en verplichtend op te leggen” (Vernooij, 
2002, p. 31). De verspreiding van het christendom in Suriname sinds de zeventiende eeuw 
kan beschouwd worden als onderdeel van het westers imperialisme (vergelijk Lehmann, 
2009). Het is nog steeds de dominante religie onder de Creoolse bevolkingsgroep, hoewel 
velen daarnaast ook de wintireligie aanhangen (Van der Pijl, 2007). Volgens de meest 
recente cijfers noemt 93 procent van de Creolen zich christen (Algemeen Bureau voor 
de Statistiek, 2013).

Ook onder andere bevolkingsgroepen, met name Javanen (overwegend moslim) en 
Hindostanen (overwegend hindoe), werd kort na hun komst eind negentiende eeuw 
zendings- en missiewerk uitgevoerd. Daarvoor werd het bekeringswerk soms uitgevoerd 
in de taal van de doelgroep, zoals Hindi en Javaans. Volgens de meeste bronnen zonder 
veel succes: slechts een paar procent van deze bevolkingsgroepen zou bekeerd zijn tot 
het christendom (Bakker, 2002; Gooswit, 2002; Vernooij, 2002). Uit de meest recente 
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cijfers blijkt echter dat van de Chinezen inmiddels ruim 27 procent een christelijke religie 
aanhangt, inclusief de nieuwe christelijke bewegingen als de evangelisch-charismatische 
kerken en de Jehova’s getuigen. Onder de Javanen is dat percentage ruim 21 procent. Bij 
de Hindostanen is het percentage blijven steken op 7,7 procent (Algemeen Bureau voor de 
Statistiek, 2013). Deze relatief kleine groep gekerstende Hindostanen zou als ‘intermediair’ 
wel van waarde zijn geweest voor het overbruggen van de kloof tussen Hindostanen en 
Creolen. De christelijke Hindostanen voldeden enerzijds aan het cultureel en somatisch 
normbeeld van de Hindostanen, en anderzijds vanwege hun religie (en vaak ook taal) aan 
het cultureel normbeeld van de Creolen (De Klerk, 1953/1998; Parabirsing, 2017).

Vanaf ongeveer 1950 werden ook islamitische en hindoeïstische organisaties en gebruiken 
gefaciliteerd door de overheid, onder invloed van de politieke macht van hindoes en 
moslims. Zo werd (religieus) onderwijs ook voor hindoes en moslims gesubsidieerd. Eerder 
al, in 1940, werd speciale huwelijkswetgeving voor moslims en hindoes ingesteld, waarmee 
ook deze religieuze huwelijken bindend werden verklaard. Ook werden sinds 1971 enkele 
religieuze feestdagen van hindoes en moslims tot nationale feestdagen verheven (waarbij 
de christelijke kerken feestdagen ‘inleverden’, zoals Tweede Pinksterdag). De invloed 
van het christendom is desondanks nog steeds aanzienlijk, ook in andere religies. In 
het Javanisme zijn enkele christelijke gebruiken geslopen, omdat Javaanse kinderen in 
de districten soms geen andere keuze hadden dan naar een christelijke school te gaan 
(Steenbrink, 2002). Maar vooral in het hindoeïsme zijn enkele onmiskenbaar christelijke 
invloeden te zien. Zo worden onder meer genoemd de gebedshouding, het plaatsen van 
banken in de mandirs, het preken door de pandit en het houden van diensten op de 
zondagmorgen (Bakker, 2002; Vernooij, 2002). 

Andersom zijn nauwelijks Javanistische, islamitische of hindoeïstische gebruiken 
doorgedrongen tot de christelijke kerken en “zeker geen substantiële of constitutionele 
dimensies of visies zoals gedachten over verlossing, heil en het godsbeeld” (Vernooij, 
2002, p. 31). De invloed van het christendom is verder terug te zien bij de diverse 
broederschappen en (geheime) genootschappen, waaronder de rozenkruisers (AMORC), 
vrijmetselarij en de Ancient Order of Foresters (AOF), waarbij het oorspronkelijke 
pantheïstische karakter in Suriname “behoorlijk verchristelijkt” is (Van der Pijl, 2007, p. 
150; zie ook Mulder, 2006; Visser & Van Binnendijk, 2011). Het gaat vooral om het gebruik 
van Bijbelteksten en christelijke symboliek als vast onderdeel van ceremonies en rituelen.  

De dominante positie van het christendom blijkt niet alleen uit haar invloed op andere 
religies en de numerieke meerderheid van het aantal christenen (49,6 procent van de 
bevolking hangt een christelijke religie aan, Algemeen Bureau voor de Statistiek, 2013). 
Ook via de gezondheidszorg drukten verschillende christelijke geloofsgemeenschappen 
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een stempel. De ‘medische zending’ van de Evangelische Broedergemeente was vanaf 
1740 actief in het binnenland en in de stad hadden enkele christelijke denominaties een 
eigen ziekenhuis: het rooms-katholieke Sint Vincentius Ziekenhuis en het protestantse 
Diakonessenhuis. Verschillende christelijke denominaties stichtten daarnaast scholen 
(lager en middelbaar), weeshuizen en internaten, waar vooral in de districten ook kinderen 
les kregen die van huis uit een andere religie beleden (Buddingh’, 2012; Vernooij, 2002). 
De negentien districtsscholen die de missie in de periode 1910-1931 bouwde, werden 
vrijwel uitsluitend door Hindostaanse kinderen bezocht (De Klerk, 1953/1998). Javaanse 
moslims lieten zeker tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw hun kinderen dopen om 
ze het beter aangeschreven christelijk onderwijs te kunnen laten volgen (Hendrix & Van 
Waning, 2009). 

Voor verschillende bevolkingsgroepen was het christendom, naast een goede beheersing 
van de Nederlandse taal, tot midden twintigste eeuw een belangrijke voorwaarde voor 
een stijging op de sociale ladder (Hoefte, 2014). Zo zouden verschillende Hindostaanse 
families in de eerste helft van de twintigste eeuw dankzij hun christelijke achtergrond 
maatschappelijk zijn gestegen tot hoge posities in de politiek of aan de universiteit 
(Parabirsing, 2017). 

Kerstening heeft echter niet direct invloed op de sterke identificatie met de culturele 
achtergrond. Choenni (2011) merkt op dat voor Hindostanen de oriëntatie op de Indiase 
cultuur de religieuze overtuiging overstijgt. Die identificatie met en oriëntatie op India uit 
zich onder meer in kleding, voedselvoorkeuren en het bekijken van Indiase films. In de vorige 
eeuw gebeurde dat nog in een van de Hindostaanse bioscopen (De Klerk, 1953/1998), de 
laatste decennia via Hindostaanse televisiezenders en internet (Gowricharn, 2017). Volgens 
Choenni (2011) zijn de Indiase films, de muziek en het theater “doordrongen van morele 
boodschappen die door brede lagen van de Hindostaanse groep worden nageleefd” (p. 
25). Het is daarbij opmerkelijk dat rollen van mythologische hindoegodheden in films ook 
wel door moslims worden vertolkt, en Allah ook wel bezongen wordt in hindoeliederen. 

Het overnemen van de Indiase cultuur door diasporagemeenschappen als die in Suriname 
is overigens in de eerste plaats gebaseerd op culturele en historische affiniteit en niet 
vergelijkbaar met de effecten van de culturele hegemonie van bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, die is gebaseerd op onder meer economisch en politiek overwicht (Gowricharn, 
2017). Zoals in hoofdstuk 6 en 7 zal blijken, komt de identificatie van veel Hindostanen 
met de hindoecultuur ook tot uiting in de receptie van de ufo-verhalen. Maar ook de 
cultural proximity van het christendom heeft een positief effect op de ontvankelijkheid 
voor verhalen met christelijke thema’s.  
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4.4 CONCLUSIE  

Uitgangspunt in deze studie is dat zowel factoren die aanwezig zijn in de ontvangende 
cultuur (interne factoren) als de factor machtsrelatie tussen de ontvangende en 
zendende cultuur (externe factor) van invloed is op de lokale receptie van de ufo-
mythologie. Hoe dominanter de cultuur van de zendende partij, hoe groter het 
aandeel ongewijzigde overname. Lokale factoren zullen verder vormgeven aan de 
lokale receptie. 

In dit onderzoek beschouw ik het overwicht van de Verenigde Staten op Suriname, dat 
onder meer tot uiting komt in de eenzijdige stroom van culturele producten en financiële 
middelen, als bepalend voor de mate waarin de ufo-mythologie wordt aanvaard. De 
ufologie maakt bovendien actief deel uit van het verspreiden van de boodschap van 
witte suprematie en het machtige Amerika. Op basis hiervan is te verwachten dat 
de ufo-mythologie in Suriname voor een groot deel wordt overgenomen, ondanks 
de verschillen tussen de Amerikaanse zenders en de Surinaamse ontvangers van de 
ufo-mythologie. 

Interne factoren die mijns inziens een rol spelen bij de lokale perceptie van de ufo-
mythologie, zijn de raciale en religieuze verhoudingen in Suriname. Bij de receptie van 
de raciale thema’s uit de ufo-verhalen gaat het in de eerste plaats om het dominante 
koloniale idee van een raciale hiërarchie en witte superioriteit. Ideeën die in de koloniale 
periode ook leefden in Suriname, en nog steeds van invloed zijn op de onderlinge 
verhoudingen. Dergelijke denkbeelden worden versterkt door bestaande somatische en 
culturele normbeelden. Met name in de relatie tussen Creolen en Hindostanen is een 
somatische (en culturele) afstand te zien. Dat is relevant, aangezien de groep ufologen 
voor een belangrijk deel uit Hindostanen bestaat en deze afstand ook in het ufo-discours 
tot uiting komt. 

Ook de religieuze verhoudingen, vooral de dominante positie van het christendom, spelen 
een rol in de receptie van de ufo-mythologie. Veel Surinamers, behorend tot verschillende 
bevolkingsgroepen en met verschillende religieuze achtergronden, zijn bekend met 
(elementen uit) het christendom vanwege de dominante positie van de christelijke kerken 
in de maatschappij. De christelijke thema’s en elementen in de ufo-verhalen zullen sneller 
worden geaccepteerd door een ontvangend publiek dat al bekend is met christelijke 
verhalen. Daarnaast speelt voor veel Hindostanen ook de identificatie met en oriëntatie 
op India een rol. De veronderstelde overeenkomsten tussen de Vedische mythologische 
verhalen en de ufo-mythologie krijgen daarom in het Surinaamse ufo-discours meer 
nadruk. Opgemerkt moet worden dat actieve receptie onder invloed van de relevante 
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lokale factoren niet per se gelijk staat aan aanpassing of het ontstaan van nieuwe hybride 
vormen. Lokale factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor lokale aanpassingen en zo 
nieuwe (hybride) varianten tot gevolg hebben. Maar sommige lokale factoren, zoals het 
effect van de raciale normbeelden uit de koloniale periode en de dominante aanwezigheid 
van het christendom, bevestigen juist de dominante lezing. 
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5.1 DE RECEPTIE VAN UFO-COMPLOTTHEORIEËN   

Complottheorieën zijn een kenmerkend onderdeel van de ufo-mythologie: in de meeste 
ufo-verhalen is sprake van enige vorm van geheimhouding of een verborgen agenda 
van groepen mensen of buitenaardsen. Het publiek zou bewust onwetend worden 
gehouden over de aanwezigheid van ufo’s op aarde, en een vilein gezelschap zou (al 
dan niet in nauwe samenwerking met buitenaardsen) achter de schermen werken aan 
een wereldregering. Voor het onderdrukken van informatie over ufo’s wordt vooral 
de Amerikaanse overheid verantwoordelijk gehouden, met medewerking van grote 
mediabedrijven (Barkun, 2013; Dean, 1998). Als aardse verantwoordelijken voor het 
vestigen van een wereldheerschappij worden afwisselend de jezuïeten, het vermeende 
geheime genootschap de Illuminati en vooral de Joden genoemd. Deze specifieke 
zondebokken zouden een nalatenschap zijn van vooroordelen van de negentiende-
eeuwse kolonisten in de Verenigde Staten (Barkun, 2013). Andere denkbeelden, zoals 
anti-overheidssentimenten en een afkeer van niet-witte vreemdelingen, zijn te herleiden 
tot ideologieën van extreemrechtse groeperingen in de VS (Barkun, 2013; Goodrick-
Clarke, 2002). 

Inmiddels zijn diverse samenzweringstheorieën als onderdeel van de ufo-mythologie 
over grote delen van de wereld verspreid. Het is de vraag hoe alle ontvangers van deze 
complottheorieën, ook degenen met een andere culturele, politieke en raciale achtergrond 
dan de bedenkers ervan, deze verhalen overnemen. In dit hoofdstuk staat de receptie 
van de ufo-complottheorieën in Suriname centraal, en wordt de tweede deelvraag 
beantwoord: In hoeverre en op welke manier worden samenzweringstheorieën uit de 
Amerikaanse ufo-verhalen overgenomen?

Er zijn verschillende opvattingen over in hoeverre de achtergrond van de ontvanger een 
rol in speelt in de ontvankelijkheid voor samenzweringstheorieën. Binnen de sociale 
wetenschappen zijn twee stromingen die trachten te verklaren waarom mensen geloof 
hechten aan complottheorieën: een psychologische en een culturele. De psychologische 
verklaring is dat paranoïde denkbeelden van de ontvangers verantwoordelijk zijn voor 
complotdenken, of minimaal een sterk wantrouwen. In deze visie bestaan er bepaalde 
‘complotdenkers’. Sommige groepen, met name (raciale) minderheidsgroepen, 
zouden namelijk ontvankelijker dan andere groepen zijn voor het aannemen van 
samenzweringstheorieën (zie bijvoorbeeld Goertzel, 1994; Smith, 2010; Zonis & Joseph, 
1994). Vanwege de wereldwijde populariteit van (ufo-)complottheorieën onder een grote 
en diverse groep mensen is deze verklaring naar mijn mening niet langer houdbaar. 
Volgens de culturele visie moet de populariteit van complottheorieën worden verklaard 
vanuit de toenemende complexiteit van moderne maatschappijen, waarvan het effect 
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onder meer gekenmerkt wordt door een grote onzekerheid over wat waar is en wat 
niet. Complottheorieën zouden een relatief eenvoudig antwoord geven op complexe 
vraagstukken (Byford, 2014; Knight, 2000). 

Ik ga ervan uit dat de populariteit van de complottheorie inderdaad samenhangt 
met ontwikkelingen in moderne maatschappijen en een daarmee gepaard gaande 
onduidelijkheid over wat waar is. Met betrekking tot ufo’s wordt die onduidelijkheid 
vooral gevoed door het officiële overheidsstandpunt dat ufo’s niet bestaan, ondanks de 
enorme publieke belangstelling voor en vragen over het onderwerp. Het uitblijven van 
informatie vanuit officiële instanties, biedt ruimte voor het ontwikkelen van geruchten en 
complottheorieën. De achtergrond van de ontvangers zou echter wel een rol kunnen spelen 
bij de lokale interpretatie en eventuele aanpassingen van de ufo-samenzweringstheorieën. 
Met name de zondebokken met hun specifieke historische en politieke achtergrond en 
de raciale (voor)oordelen zouden aangepast kunnen worden in een andere samenleving 
dan de Amerikaanse. 

In paragraaf 5.2 geef ik een korte omschrijving van de complottheorieën die onderdeel 
zijn van de ufo-mythologie en van de verspreiding en lokale ontvangst van deze 
samenzweringstheorieën. In paragraaf 5.3 beschrijf ik de complottheorieën zoals die 
voorkomen in het Surinaamse ufo-discours. Eerst beschrijf ik de onderwerpen, kenmerken 
en actoren die worden overgenomen uit het dominante discours en vervolgens de lokale 
toevoegingen. Daarbij wordt aan de hand van het encoding-decoding-model bekeken welk 
standpunt de ontvangers van de ufo-mythologie in Suriname innemen. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een conclusie.  
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5.2 UFO-COMPLOTTHEORIEËN 
 EN DE MONDIALE VERSPREIDING  

5.2.1 Complottheorieën in de ufologie
De ufo-mythologie en het fenomeen complottheorie zijn nauw met elkaar verbonden. 
Het uitgangspunt dat buitenaardse wezens de aarde bezoeken (en daarbij soms 
neerstorten) zonder dat daarvan enig bewijs overlegd kan worden, is tenslotte moeilijk vol 
te houden zonder theorie over heimelijke inbeslagname en een doofpotaffaire door de 
overheid (Barkun, 2013; Cusack & Farley, 2015; Saler et al., 1997). Maar er zijn ook andere 
complottheorieën, variërend van verhalen over geheime bases van buitenaardsen en/of de 
Amerikaanse (schaduw)overheid op de maan en in het binnenste van de aarde, tot de meer 
complexe theorie dat buitenaardse reptielen in het geheim de wereld leiden, met als doel 
een totalitair regime te vestigen (Barkun, 2013; Dean, 1998; Partridge, 2003; Ronson, 2001; 
Roth, 2005). Zie voor een overzicht van de bekendste ufo-complottheorieën de Appendix. 

Barkun (2013) definieert het geloof in een samenzwering als volgt: “The belief that 
an organization made up of individuals or groups was or is acting covertly to achieve 
some malevolent end” (Barkun, 2013, p. 3). Hij onderscheidt daarbij drie soorten 
complottheorieën die ook zijn terug te vinden in de ufologie: event conspiracies (op zichzelf 
staande complottheorieën of theorieën over een beperkte reeks gebeurtenissen, zoals het 
geheimhouden van een neergestorte ufo), systemic conspiracies (complottheorieën met een 
groter doel, zoals het vestigen van een wereldheerschappij) en superconspiracies (een serie 
van complottheorieën die op een complexe manier hiërarchisch aan elkaar zijn gelinkt, 
zoals het vestigen van een Nieuwe Wereldorde, waarvoor onder meer het aantal mensen 
op aarde sterk gereduceerd dient te worden en een wereldreligie moet worden ingesteld). 

De ufo-complottheorieën waren weliswaar niet direct na het ontstaan van de mythologie 
wijdverspreid, maar al rond 1950 deden enkele complotverhalen de ronde (Barkun, 2013; 
Saler et al., 1997). Inmiddels is vrijwel iedereen met belangstelling voor ufo’s bekend met, 
dan wel aanhanger van, een van de ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën (Dean, 
1998; Denzler, 2001; Kelley-Romano, 2006; Lewis, 2000; Roth, 2005; Saler et al., 1997). 
Dat complottheorieën over ufo’s zo breed gehoor vinden, wordt wel verklaard vanuit het 
spanningsveld tussen enerzijds de grote publieke belangstelling voor ufo’s en anderzijds 
het officiële overheidsstandpunt dat ufo’s niet bestaan: het gebrek aan informatie vanuit 
officiële instanties laat ruimte voor geruchten en samenzweringstheorieën (Barkun, 2013; 
Denzler, 2001; Knight, 2000; Tumminia, 2003). Daarbij komt dat complottheorieën in het 
algemeen een relatief eenvoudig antwoord zouden bieden op complexe vraagstukken, 
waarbij de wereld overzichtelijk is onderverdeeld in ‘goede’ en ‘slechte’ partijen met 
herkenbare zondebokken (Barkun, 2013).   
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Kenmerkend voor de complotgedachte is: niets gebeurt toevallig, niets is wat het lijkt en alles 
is met elkaar verbonden (Barkun, 2013; Ward & Voas, 2011). Het idee dat alles verband houdt 
met elkaar is overigens ook kenmerkend voor de alternatieve spiritualiteit en vooral voor 
de newagebeweging, waarmee de ufologie raakvlakken heeft. Ook in de newagegedachte 
zijn verschillende samenzweringsideeën terug te vinden, waarvoor Ward en Voas (2011) de 
term ‘conspirituality’ gebruiken. Uit onderzoek blijkt verder dat mensen die geloven in één 
complottheorie, sneller geneigd zijn ook andere complottheorieën te geloven (Barkun, 2013; 
Knight, 2000; Wood, Douglas, & Sutton, 2011). Veel ufo-belangstellenden hebben inderdaad 
tevens belangstelling voor samenzweringstheorieën die niets met ufo’s te maken hebben, 
zoals theorieën rond de aanslagen van 11 september 2001 of ideeën over verborgen 
agenda’s in de voedselindustrie (Barkun, 2013). Ook in de belangstelling onder ufologen 
voor ‘spirituele’ onderwerpen als Atlantis, geesten, alternatieve geneeswijzen en vrije energie 
is veel aandacht voor het onderdrukken van informatie en complottheorieën. Andersom 
wordt de belangstelling voor ufo’s en aliens door onder meer complotgoeroe David Icke 
weer aangewakkerd bij andere complotdenkers (Barkun, 2013; zie ook Robertson, 2013). 
De samenzweringstheorie wordt daarbij gepresenteerd als speciale (geheime) informatie 
voor insiders. De ‘massa’ heeft die kennis niet (of wil die niet hebben), maar degenen in the 
know hebben de plannen van de boosdoeners door. 

Complottheorieën maken weliswaar al eeuwen deel uit van de westerse cultuur, maar 
als belangrijk verschil met de hedendaagse samenzweringstheorieën noemt men wel de 
verschuiving van een discours over een ‘Ander’ die buiten de maatschappij staat naar een 
discours over de maatschappij zelf (Knight, 2000). In het geval van de ufo-complottheorieën 
is het wantrouwen voor een belangrijk deel gericht tegen instituties als de kerk, de media 
en vooral de (Amerikaanse) overheid; deze zouden naast hun bekende publieke functie 
ook een onbekende duistere kant hebben (Barkun, 2013; Dean, 1998). Hoewel recente 
complottheorieën vooral functioneren als een middel om uiting te geven aan gevoelens 
van twijfel en om kritiek op de overheid te legitimeren, heeft de complottheorie traditioneel 
twee functies die dat niet tegenspreken: het ondersteunen van het onderscheid tussen ‘wij’ 
en ‘zij’ en het aanwijzen van een (vaak onschuldige) zondebok (Berlet, 2009; Knight, 2000). 

Ook in de ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën is ‘otherness’ een centraal thema. Het 
wij-zij-onderscheid komt sterk naar voren in verschillende racistische, xenofobe en vooral 
antisemitische ideologieën (Barkun, 2013; Berlet, 2009; Ronson, 2001; Robertson, 2013; 
Roth, 2005). Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de als antisemitisch bekendstaande 
tekst de Protocollen van de Wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw door de Russische 
geheime politie gefingeerd document waarin Joodse leiders plannen beramen om de 
christelijke maatschappij omver te willen werpen om een Joodse wereldheerschappij te 
kunnen vestigen (Barkun, 2013; zie ook Roth, 2005). Maar ook vrijmetselaars en geheime 
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genootschappen als de Illuminati worden vaak gezien als boosdoener, een enkele keer wordt 
de katholieke orde van de jezuïeten genoemd (Barkun, 2013). De samenzweringstheorieën 
in de ufologie lijken daarmee deels een reflectie te zijn van de vooroordelen van de 
negentiende-eeuwse Amerikaanse ‘nativisten’, afstammelingen van protestantse kolonisten 
van Angelsaksische afkomst. Hun afkeer spitste zich vooral toe op de drie groepen die 
in die tijd door hen het meest als gevaar gezien werden: vrijmetselaars, katholieken en 
Joden (Barkun, 2013; Dean, 1998). Die specifieke vreemdelingenhaat was vanwege politieke, 
sociale, economische en demografische veranderingen rond 1950 niet meer relevant.1 Maar 
terwijl de nativistenbeweging om die reden verdween, leefden hun ideeën voort in kleine 
rechtsextremistische en fundamentalistisch christelijke groeperingen. 

De complottheorieën van de rechtsextremistische en fundamentalistisch christelijke 
groeperingen die zich tot voor kort politiek en maatschappelijk gezien in de marge bewogen 
komen vanaf eind jaren zeventig in toenemende mate in de ufologie terecht. De onder 
extreemrechts populaire ‘supercomplottheorie’ van de Nieuwe Wereldorde bijvoorbeeld 
(een complex systeem van meerdere gerelateerde theorieën, met als uitgangspunt een 
geheime elite die een totalitair wereldregime wil vestigen) bevat verschillende thema’s die 
aansluiten bij bepaalde ideeën uit de ufologie: een overheid met een geheime agenda, 
ondergrondse bases en geïmplanteerde microchips (Barkun, 2013; Goodrick-Clarke, 2002; 
Knight, 2000). De grote publieke belangstelling voor ufo’s bleek een handig middel om 
bepaalde extreemrechtse sentimenten onder een grote groep mensen te verspreiden. 
Daarbij werd bijvoorbeeld de veronderstelde dreiging van kwaadwillende aliens, die in 
het geheim zouden samenwerken met de overheid, gebruikt als valide reden voor het 
bewapenen van burgers (zie bijvoorbeeld Cooper, 1991; Masters, 2009). Zo bereikten 
ideeën die tot dan toe slechts in kleine kring de ronde deden, dankzij de enorme 
populariteit van de ufo-verhalen plotseling een miljoenenpubliek (Barkun, 2013; Saler et 
al., 1997). Het is echter de vraag of alle ontvangers van de ufo-mythologie, met name die 
in andere delen van de wereld, op de hoogte zijn van de politieke achtergrond van deze 
ideeën.  

1 In de negentiende eeuw heerste onder witte Amerikanen met een protestantse achtergrond 
vooral angst vanwege de grote stroom immigranten: miljoenen Italianen, Polen, Ieren en andere 
Europese groepen met een katholieke achtergrond, evenals Joodse immigranten. Groepen die 
beschouwd werden als minderwaardig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde het beeld. 
Amerikaanse troepen, waaronder ook mannen van Italiaanse, Ierse en Joodse afkomst, vochten 
gezamenlijk tegen de nazi’s. Ook in de media hadden Amerikanen steeds vaker ook een Joodse, 
Italiaanse of Ierse achtergrond. Er ontstond zo een verschuiving in wat aanvaardbaar was in het 
publieke discours met betrekking tot vooroordelen over deze groepen, die inmiddels voor een 
groot deel geassimileerd waren. Rond 1950 waren vooroordelen over de verschillende groepen 
witte Amerikanen in het publieke en politieke discours niet meer gangbaar. In 1960 werd John 
F. Kennedy (van Iers-katholieke afkomst) gekozen tot president.



Hoofdstuk 5

106

5.2.2 De (lokale) receptie van de complottheorie
Inmiddels zijn de ufo-complottheorieën met hun specifieke politieke, etnische en religieuze 
achtergrond in een groot deel van de wereld bekend. De samenzweringstheorieën kunnen 
zich vooral dankzij internet snel en gemakkelijk verspreiden. Het kennisnemen ervan is 
daarmee niet gebonden aan een bepaalde locatie en door de vertaalfuncties op internet 
ook niet meer noodzakelijk aan de taal die de ontvangers spreken. Het internet wordt 
door veel aanhangers van complottheorieën daarom wel gezien als hét democratische 
middel dat toegang geeft tot (soms geheime) informatie en het onthullen van ‘de waarheid’ 
(Quandt, 2012). 

Volgens sommige auteurs zou bij de acceptatie of afwijzing van complottheorieën de 
achtergrond van de ontvangers een rol spelen. Uit vooral psychologisch onderzoek in de 
VS zou blijken dat in het bijzonder minderheids- of achtergestelde groepen verschillende 
samenzweringstheorieën aanhangen (zie onder meer in Abalakina-Paap, Stephan, Craig, 
& Gregory, 1999; Goertzel, 1994; Hoyt et al., 2012; Zonis & Joseph, 1994). Smith (2010) 
noemt dat gevoelens van achterdocht en wantrouwen vooral te maken hebben met een 
achtergestelde positie, en vaak gerelateerd zijn aan (geschiedenis van) discriminatie. 
Het heersende idee daarbij is dat de inhoud en het karakter van complottheorieën, 
waarin gevoelens van wantrouwen overheersen, aansluiten bij bestaande gevoelens 
van achterdocht, vijandigheid en machteloosheid, en dat samenzweringstheorieën de 
wereldbeschouwing ondersteunen van (bevolkings)groepen die zich achtergesteld voelen 
(Abalakina-Paap et al., 1999; Swami & Coles, 2010; Zonis & Joseph, 1994). De demografische 
kenmerken die het meest opvallend gerelateerd zijn aan gevoelens van wantrouwen, zijn 
in de Verenigde Staten etniciteit en ras.

Op deze manier naar de lokale ontvangst van complottheorieën in Suriname kijken, 
geeft enkele methodologische problemen. Er is om te beginnen geen algemeen 
geaccepteerde theorie over de aard en het gebruik van het concept ‘worldview’ of 
wereldbeeld (Koltko-Rivera, 2004). Van de theorieën en modellen die een relatie leggen 
tussen receptie en (bevolkings)groepen (zoals die van Douglas, 1973, 1999, 2006) is niet 
bekend of ze ook gelden voor niet-westerse samenlevingen en in het bijzonder voor 
meervoudige samenlevingen als die van Suriname. Vanwege de culturele verschillen van 
de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen is het bijvoorbeeld niet mogelijk van 
een eenduidige Surinaamse wereldbeschouwing te spreken. Bovenal is het uitgangspunt 
dat een specifiek wereldbeeld bepalend is voor de ontvankelijkheid voor het geloof in (al 
dan niet ufo-gerelateerde) complottheorieën naar mijn mening niet langer houdbaar, 
omdat complottheorieën wereldwijd enorm populair zijn bij grote en diverse groepen 
mensen.  
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In de sociologie wordt steeds vaker aangehaald dat de complotcultuur de afgelopen 
decennia van een afwijkend fenomeen is verworden tot een serie algemeen geaccepteerde, 
geïnstitutionaliseerde en gecommercialiseerde verhalen, verspreid via de media (Aupers, 
2012; Byford, 2014; Dean, 1998; Knight, 2000; Robertson, 2013). Verschillende voorstanders 
van deze visie betogen dat dit het gevolg is van ontwikkelingen in de moderne maatschappij. 
Opmerkelijk, omdat de grondleggers van de sociale wetenschappen, Marx, Durkheim en 
Weber, juist ervan uitgingen dat in een ‘onttoverde’ (laat)moderne samenleving geen plaats 
meer zou zijn voor magisch/mythisch denken en dus ook niet voor ‘samenzweringsdenken’ 
(Aupers, 2012; zie ook Altglas, 2010; Cusack & Farley, 2015). Het tegendeel lijkt echter te 
gebeuren. Aupers (2012) noemt een combinatie van typisch hedendaagse sentimenten 
als existentiële onzekerheid en onduidelijkheid over wat nu werkelijk waar is, wat wordt 
gevoed door een aantal waar gebeurde geheimhoudingsschandalen zoals Watergate en 
televisieseries en films waarin (al dan niet waargebeurde) complotten een rol spelen (zie 
ook Byford, 2014; Dean, 1998; Fenster, 2008; Knight, 2000). Een recenter voorbeeld is het 
afluisterschandaal van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, die wereldwijd telefoon- en 
internetverkeer onderschepte. Daarbij komt de toenemende aantasting van de privacy en 
het wijdverbreide gevoel van afgenomen ‘agency’ in de moderne wereld (Fenster, 2008; 
Knight, 2000). Volgens Dean (1998) en Knight (2000) is (sterke) achterdocht de meest 
zinnige reactie op de onzekerheden in de moderne maatschappij over wie of wat werkelijk 
betrouwbaar of geloofwaardig is. Aupers (2012) concludeert: “Conspiracy culture is a 
radical and generalized manifestation of distrust that is deeply embedded in the cultural 
logic of modernity and is, ultimately, produced by ongoing processes of modernization in 
contemporary society” (p. 23). 

Ik beschouw de verspreiding en populariteit van ufo-complottheorieën als onderdeel van 
de modernisering en de mondialisering van populaire cultuur, en niet als afhankelijk van 
een specifiek wereldbeeld van bepaalde (bevolkings)groepen. De ufo-complottheorieën 
zijn tenslotte over grote delen van de moderne wereld verspreid en worden door grote 
en diverse groepen mensen aangehangen. Bovendien bleek uit het ontstaansproces van 
de ufo-mythologie (hoofdstuk 3) dat de verhalen inderdaad ontstonden in een periode 
van onzekerheid en angst, vanuit een behoefte om duidelijkheid te krijgen over wat er 
aan de hand was. De historische, culturele en raciale achtergrond van de ontvangers 
zou echter wel een rol kunnen spelen bij de interpretatie en eventuele aanpassingen 
van de ufo-samenzweringstheorieën. Met name de zondebokken met hun specifieke 
historische, religieuze en politieke achtergrond en de raciale (voor)oordelen vanuit een 
wit-Amerikaans perspectief zouden aangepast kunnen worden in een andere samenleving 
dan de Amerikaanse.  
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5.3 HET UFO-COMPLOTDISCOURS   

5.3.1 Amerikaanse complottheorieën in Suriname
De meeste Amerikaanse ufo-belangstellenden beschouwen het bestaan van complotten 
rond het verschijnsel ufo’s als evident. Die visie is ook nadrukkelijk aanwezig in de 
perceptie van de meeste Surinaamse ufo-belangstellenden, en samenzweringstheorieën 
zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van het discours. In het Surinaamse ufo-discours 
zijn de drie soorten complottheorieën die Barkun (2013) in de VS onderscheidt ook 
terug te zien: event conspiracies (op zichzelf staande samenzweringstheorieën), systemic 
conspiracies (complottheorieën met een groter doel) en superconspiracies (een serie van 
complottheorieën die op een complexe manier hiërarchisch aan elkaar zijn gelinkt). 
De verschillende theorieën worden besproken op Facebook, in e-mails, in persoonlijke 
gesprekken en bij lezingen van het ufo-meldpunt. In persoonlijke gesprekken wisselen 
de informanten voornamelijk hun kennis uit van de ufo-gerelateerde complottheorieën. 
Bij de communicatie via internet gaat het vooral om het posten van of reageren op 
berichten via Facebook. De berichten zelf zijn meestal integraal en ongewijzigd (dus zonder 
commentaar, wijzigingen of toevoegingen) overgenomen. Daarvoor worden teksten 
of URL’s van internetberichten van vooral Amerikaanse websites of Facebookpagina’s 
gekopieerd, en vervolgens op de Facebookpagina’s van de Surinaamse informanten 
geplaatst of ge-e-maild naar andere ufologen. Daarbij wordt de inhoud van die berichten 
– ook op de openbare Facebookpagina’s – niet ter discussie gesteld maar steeds bevestigd 
in de reacties. 

Zo plaatst Debbie op Facebook een link naar een artikel op de website www.niburu.nl, 
waarin een oud-medewerkster van de Wereldbank vertelt dat ‘een niet-menselijke soort’ 
op aarde de macht over geld en religie zou hebben. Daarop reageert Chester met: “Er zijn 
boeken over geschreven over dit fenomeen, maar alles wordt in de doofpot gehouden 
en afgedaan als samenzwerings theorieen.” Daarmee bevestigt Chester de inhoud van 
het door Debbie geposte bericht. Sommige Surinaamse ufologen reageren met ufo-
verhalen op berichten over een ander onderwerp dan ufo’s. Rajeev reageert bijvoorbeeld 
via Facebook op een bericht uit de Volkskrant van 30 juni 2014, over een ruimtevaartuig 
van de NASA dat in juni 2014 een testvlucht maakte:

UFO technologie is al voorhanden bij de VS, maar ze houden het geheim. Ze 
hebben het gejat van de gecrashde UFO’s (Roswell/Mexico border etc.). Ze brengen 
het gewoon niet naar buiten, omdat olie waardelozer dan water zal worden, en 
daarmee verliezen ze hun grip op de wereld. 

In dit korte citaat zijn de complottheorieën over geheimgehouden crashes van vliegende 
schotels, over het gebruiken en onderdrukken van ufo-technologie en over een 
wereldheerschappij gecombineerd tot een bestaande systemic conspiracy – in een reactie op 
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een krantenbericht dat helemaal niet over ufo’s ging. Het citaat is daarom in de eerste plaats 
een voorbeeld van het op eigen initiatief reproduceren van de dominante ufo-mythologie.

In het Surinaamse ufo-discours wordt hetzelfde jargon gehanteerd als in de Verenigde 
Staten. Ufo-gerelateerde termen als shapeshiften (van gedaante verwisselen), lizards 
(buitenaardse reptielen) en hybrids (wezens die deels menselijk en deels buitenaards 
zijn) zijn bekend onder de Surinaamse ufologen en worden niet vertaald. Ook veel andere 
woorden blijven Engelstalig, en zo is het Nederlands vaak doorspekt met Engelse termen 
of is het gesprek volledig in het Engels:

[De Amerikanen] hebben veel van die black projects [geheime projecten, TW] waar 
ze werken aan dit soort dingen. Dan noemen ze het foreign technology maar het 
is eigenlijk alien technology… The Philadelphia Experiment… was [een] uit de hand 
gelopen [project], om dus radar invisibility te bewerkstelligen. En er wordt gezegd 
dus dat veel van die technologie eigenlijk is ehm, wat ze noemen ehm, reversed tech, 
eh hoe heet dat ding? (John: ja, reversed technology) reversed technology is hè, dus het, 
dat ze die… crashed vehicles gaan bestuderen en kijken hoe ze dat moeten namaken. 
Is reversed engineering wordt dat genoemd. (Vishal, cursivering toegevoegd)

In het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands wijkt het ufo-discours niet direct af 
van de gangbare Surinaamse manier van praten. Het veelvuldig gebruik van de Engelse taal 
in de communicatie kan beschouwd worden als een gevolg van de Amerikaanse culturele 
hegemonie (zie bijvoorbeeld Frisk, 2001; Van Elteren, 2014), die ook tot uiting komt in het ufo-
discours. Maar het hanteren van dit specifieke Engelstalige jargon kan binnen de benadering 
van de ufo-belangstelling als mythologie ook gezien worden als initiatie en accreditatie: het 
jargon hoort erbij en door gebruik te maken van de specifieke terminologie geeft iemand aan 
onderdeel te zijn van de discourse community van ufo-belangstellenden (vergelijk Ward & Voas, 
2011). Wie spreekt over ‘van gedaante verwisselen’ in plaats van over shapeshiften, is duidelijk 
geen initiate. Toch is er, ondanks het jargon, wat betreft de samenzweringstheorieën geen 
sprake van een gesloten discourse community die ontoegankelijk is voor buitenstaanders. 
Iedereen met belangstelling voor ufo’s hoort er in principe bij. De discourse community 
is wel duidelijk afgebakend op basis van de mythologie: wie denkt dat voor élke ufo een 
logische, aardse verklaring te vinden is, hoort per definitie niet tot de community. Daarmee 
is de discourse community wat ideologie betreft afgebakend, maar het complotdiscours zelf 
en de informatie is voor iedereen toegankelijk.   

In het Surinaamse complotdiscours komt ook het wantrouwen duidelijk naar voren. Het 
wordt expliciet benoemd met regelmatig terugkerende woorden als ‘doofpot’, ‘geheim’ 
en ‘cover-up’. Dat gebeurt zowel in persoonlijke gesprekken als tijdens lezingen, in 
krantenartikelen en reacties op internet. Het wantrouwen kwam sterk tot uiting toen een 
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van de informanten nog voor het onderzoek begon, vanwege enkele kritische opmerkingen 
van mij over de inhoud van sommige samenzweringstheorieën, vermoedde dat ik lid van 
de Illuminati was. Het wij-zij-denken is eveneens duidelijk terug te zien en horen in het 
discours. Zoals in de eerdergenoemde reactie van Rajeev: “Ze houden het geheim. Ze 
hebben het gejat… Ze brengen het niet naar buiten… [anders] verliezen ze hun grip 
op de wereld” [cursivering toegevoegd]. Of in een opmerking van Vishal: “Ze verbergen 
wel meer dingen” [cursivering toegevoegd]. De ‘othering’ komt eveneens tot uiting in 
de veralgemenisering: ‘zij’ zijn ‘de Joden’, ‘de Illuminati’ of ‘de Amerikanen’, afhankelijk 
van het verhaal. Ondanks de verschillen in cultuur, etniciteit en geschiedenis tussen de 
Amerikaanse ‘encoders’ en de Surinaamse ‘decoders’, komen deze actoren dus eveneens 
terug in het Surinaamse discours. 

Als het gaat om het onderdrukken van informatie over ufo’s, is het wantrouwen van 
Surinaamse ufologen vooral gericht tegen ‘de Amerikanen’, waarmee in dit verband de 
Amerikaanse overheid, overheidsinstanties of een vermeende schaduwregering wordt 
bedoeld. Dat is in overeenstemming met de dominante mythologie, waarin de lokale 
(schaduw)regering verantwoordelijk wordt gehouden voor geheimhouding van ufo-
informatie. Dat dit idee wordt overgenomen door de Surinaamse informanten blijkt onder 
meer uit dit gespreksfragment:

Vishal: Maar je hebt… ze hebben een shadow government in Amerika hè, en die 
hebben een…een black budget van miljarden dollars voor hun black projects, die 
geheime projecten, je weet toch? Die… 
Satish: Hm mm, dáár betalen ze die research naar die gecrashte ufo’s van.
Vishal: … die hebben meer macht dan de president. Zo weten ze dus die ufo’s 
geheim te houden. 

Het is een voorbeeld van een perceptie die overeenkomt met het onder Amerikaanse 
ufologen levende wantrouwen richting hun overheid, en het bestaan van een geheime 
schaduwregering (de mythische ‘alwetende en almachtige ander’), gevoed door het 
standpunt van anti-overheidsgroepen in de Verenigde Staten (zie Barkun, 2013; Dean, 
1998). De Surinaamse ufologen ontvangen de anti-overheidsstandpunten met een 
voorkeurslezing. Verder wordt hier impliciet ook het beeld van de machtspositie van de 
Verenigde Staten, zoals verweven in de ufo-mythologie, overgenomen en bevestigd. Dat 
wordt expliciet gemaakt in het volgende fragment. Tijdens een lezing van het Surinaamse 
ufo-meldpunt in augustus 2014 vraagt een bezoeker naar de reden van het onderdrukken 
van informatie over ufo’s door overheden. Sleutelfiguur Vishal antwoordt: 

Het… is een machtsspel eigenlijk… ehm, de CIA houdt alles in de gaten. Dus als er 
vreemde meldingen zijn, weten ze het meteen. Als er een crash is in Brazilië, zijn 
die Amerikanen er meteen om alles in beslag te nemen… Eh… dus, die gevallen 
zijn bekend, die Amerikanen doen dat, omdat ze gewoon een technologische 
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voorsprong willen houden op de rest van de wereld… Vandaar dat Amerika 
zo prominent in beeld is, wanneer dit soort dingen zich voordoen, wanneer er 
vreemde technologie of iets dergelijks te vinden is… En er wordt gezegd… dat ze 
die… crashed vehicles gaan bestuderen en kijken hoe ze dat moeten namaken… 
Delen die men kan uitdokteren die worden dan overgenomen… En dan heb 
je inderdaad altijd een technologische voorsprong en dat is zo belangrijk voor 
Amerika, om de macht te behouden. 

Het beeld van het machtige Amerika is nadrukkelijk aanwezig, zo blijkt ook uit een 
opmerking van sleutelfiguur John even later, naar aanleiding van diezelfde vraag: “Amerika 
is op dit moment het machtigste op aarde.” Daarmee is de ‘boodschap van hegemonie’ 
binnen de ufo-mythologie ontvangen, begrepen, bevestigd en gereproduceerd: op aarde 
is de Verenigde Staten het machtigste land, en technologisch het verst ontwikkeld. 

Ook het wantrouwen van de ufologen richting mainstream media, nog steeds waar het gaat 
om het onderdrukken van informatie over ufo’s, is vooral gericht op de Verenigde Staten. 
Dat blijkt onder meer uit verschillende gesprekken, e-mails en uit posts op Facebook, 
waarin de Amerikaanse media ervan worden beschuldigd bewust onjuiste informatie over 
ufo’s te verspreiden en ‘de waarheid’ over ufo’s geheim te houden. Zoals Satish in maart 
2014 per e-mail spreekt over de media in verband met het dan pas verdwenen toestel 
van Malaysia Airlines, vlucht 370: “Al dat cover up nieuws komt van mainstream media… 
False flag operations in samenwerking met CNN is vaker ook ontmantelt geweest.” 
Als het gaat om de rol van de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse media bij het 
onderdrukken van ufo-informatie wordt de dominante mythologie dus overgenomen in 
Suriname. 

Ook als het gaat om het vermeende vestigen van een wereldheerschappij worden in 
Suriname dezelfde groepen verantwoordelijk gehouden als in de Amerikaanse ufologie, 
ondanks de specifieke achtergrond van de oorspronkelijke mythologie: het zijn de Joden, 
de Illuminati en een enkele keer jezuïeten die de wereldmacht nastreven, al dan niet in 
samenwerking met buitenaardsen. Zowel Roth (2005) als Barkun (2013) beschrijven dat van 
de vreemdelingenhaat vooral het antisemitisme prominent aanwezig is in de Amerikaanse 
complottheorieën, ook in de ufo-gerelateerde complottheorieën. Wat die overtuiging 
betreft wijken de Surinaamse ufologen niet af van de dominante mythologie. Zo is onder 
verschillende Surinaamse ufologen de omstreden Britse samenzweringsgoeroe David Icke 
populair. Volgens Icke is de wereld in handen van een elite die afstamt van reptielachtige 
buitenaardse wezens (Berlet, 2009; Icke, 1999; Robertson, 2013; Ward & Voas, 2011). Het 
is een complexe samenzweringstheorie, die getypeerd kan worden als superconspiracy. 
Cusack & Farley (2015) spreken in verband met onder meer David Icke en zijn ‘reptilian 
thesis’ over een ‘cultic milieu’, dat afwijkt van de alternatieve ideeën die mainstream zijn 
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geworden en meer marginaal is (zie ook Robertson, 2013). Icke wordt wel beschuldigd 
van (indirect) antisemitisme, onder meer omdat hij met de reptielachtige wezens in 
werkelijkheid Joden zou bedoelen (zie bijvoorbeeld Ronson, 2001), hoewel Robertson 
(2013) betwijfelt of Icke hier in metaforen spreekt. Zeker is dat Icke meermaals de 
Protocollen van de Wijzen van Sion aanhaalt als bewijs dat ‘de Joden’ de wereldheerschappij 
zouden willen vestigen (Barkun, 2013; Robertson, 2013; Ronson, 2001). Satish post op 
Facebook regelmatig links naar artikelen van of over David Icke. Zoals een link naar Icke’s 
website, met het commentaar: 

I am sure David Icke is one of the most misunderstood researchers of our time. 
I think of him as one of the most brilliant speakers of truth with lots of excellent 
proof and clear dot connecting for seeing the bigger picture.

Waarop Arjuna zegt: 
Someone posted me a PM a few months ago and said that we cannot trust David 
Icke. I think it is nonsence. I think he (the one who posted me the info) is the one 
who is deceived by wrong information. 

Uit het commentaar en de reactie blijkt dat beide informanten niet onbekend zijn met 
het feit dat Icke omstreden is. Maar ook de theorie van Icke wordt (bewust) ontvangen 
vanuit een voorkeursperspectief. En hoewel onmiskenbaar antisemitische opmerkingen 
onder Surinaamse ufologen niet snel openlijk geuit worden, komen in een informele 
setting gerelateerde denkbeelden wel voorzichtig naar boven in de gesprekken: ‘die 
slinkse Joden’ hebben in werkelijkheid de touwtjes in handen op aarde. Dat idee komt 
ook af en toe tot uiting op Facebook, vooral bij discussies over het Arabisch-Israëlisch 
conflict: “Rothschild is een Jood, en hij is de baas v/d VS. Zelfs internet wordt door hun 
“gecensored”… door mister Rothschild & Co. De VS is in hun handen. Verbaasd het 
je nooit waarom de VS, Israel nooit laat “vallen?” (Wiresh). Dergelijke opmerkingen zijn 
op Facebook niet gemaakt in reacties op berichten van het Surinaamse ufo-meldpunt, 
maar wel mondeling geuit door Surinaamse ufo-belangstellenden. Ronduit antisemitische 
commentaren staan prominent op verschillende andere Surinaamse Facebookpagina’s, 
zoals: “Beesten zijn het, de nazi’s hadden ze allemaal moeten verg….” (Cynthia). Op zijn 
minst stuit het antisemitisme binnen de Amerikaanse complottheorieën bij verschillende 
Surinaamse ufologen niet op verzet, maar wordt het als een voorkeurslezing ontvangen 
en behoedzaam gereproduceerd.   

Het reproduceren van het discours kan gezien worden als onderdeel van het bevestigen 
van de groep door het bevestigen van de gemeenschappelijke focus die de groep 
definieert. Voor enkele informanten gaat het bevestigen van de mythologie nog verder. Zo 
reist een van de informanten sinds hij kennis heeft genomen van enkele complottheorieën 
niet meer naar de Verenigde Staten, terwijl hij er eerder minimaal eens per jaar met 
zijn gezin op vakantie naartoe ging. Hij eet ook geen producten meer van Amerikaanse 
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fastfoodketens of Amerikaanse voedingsmiddelen uit de winkel. Een andere informant 
koopt en eet helemaal niets meer dat van (genetisch gemanipuleerd) zaad uit de Verenigde 
Staten afkomstig zou kunnen zijn en dus ook de meeste Surinaamse gewassen niet meer. 
Verder kopen geen van beiden nog producten die volgens hen stoffen zouden kunnen 
bevatten die hun denkvermogen (in het bijzonder hun ideeën over de complottheorieën) 
negatief kunnen beïnvloeden, zoals de meeste bekende merken tandpasta. De paradox 
daarbij is dat ze zich daarmee afzetten tegen Amerika en de Amerikaanse cultuur, terwijl 
ze tegelijkertijd de mythologie en ideologie overnemen die ontstaan is vanuit diezelfde 
cultuur (vergelijk Hanegraaff, 2001, over de newagebeweging).   

Surinaamse ufologen volgen de ontwikkelingen in de dominante mythologie op de voet, 
zoals blijkt bij het verhaal dat buitenaardsen iets met de verdwijning van Malaysia Airlines-
vlucht 370 te maken zouden hebben. Direct na de verdwijning van dit toestel op 8 maart 
2014 discussieerden vier Surinaamse ufologen per mail over de mogelijkheden, gebaseerd 
op informatie van Amerikaanse websites. Zo zou het toestel verdwenen kunnen zijn in 
een ‘tijdsvortex’, redeneren zij, waar ook ufo’s misschien gebruik van maken om naar de 
aarde te komen. De vermeende geheime wereldleiders weten hiervan af, maar houden de 
informatie geheim en zijn er mogelijk zelfs bij betrokken: “De interdimensioneel theorie 
staat ook recht overeen bij mij… de global elite zijn altijd stappen voor de mensheid 
geweest, en we weten allemaal wel wat voor technologie de military industrial complex 
in hun bezit hebben” (Satish). Deze theorie is een voorbeeld van een event conspiracy, die 
onmiddellijk in Suriname is overgenomen uit het dominante discours.

Hoewel de meeste Surinaamse ufologen bekend zijn met complottheorieën, ligt niet 
voor iedereen de focus op de complotten. Zo zijn er naast de echte complotdenkers ook 
mensen met een meer spirituele of religieuze benadering van ufo’s en mensen die een 
nieuwe religieuze beweging aanhangen (zie hoofdstuk 6). Toch doen de verschillende 
samenzweringstheorieën ook onder de laatste groep de ronde. Henri bijvoorbeeld, die als 
sleutelfiguur ‘spirituele’ groepsmails verstuurt met informatie van ‘buitenaardse meesters’ 
zoals Ashtar, Sananda en St. Germain, mailt ook complottheorieën of betwiste informatie 
van bronnen uit de Verenigde Staten aan dezelfde mailgroep. Hij voorziet het soms van 
eigen commentaar maar voegt inhoudelijk geen nieuwe informatie toe. De mails gaan 
onder meer over het bestaan van een ‘global elite’, de wereldmacht van bankiers en over 
hoe de Illuminati de mensheid onder controle houdt via stoffen in het voedsel, maar ze 
gaan ook over gezondheidstherapieën van de omstreden Stanislaw Burzynski en filmpjes 
over hoe de Egyptische piramides ‘werkelijk’ zijn gemaakt – namelijk onder supervisie 
van buitenaardsen. Deze combinatie van politieke samenzweringstheorieën met meer 
‘alternatieve’ (gezondheids)informatie en spirituele boodschappen (‘conspirituality’) is ook 
gangbaar in het ufo-complotdiscours in de Verenigde Staten. 
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Uit het hierboven beschreven empirisch materiaal blijkt dat complottheorieën ook 
voor de Surinaamse ufologen nauw zijn verbonden met de ufo-mythologie. Binnen de 
groep Surinaamse ufologen circuleren alle in de Verenigde Staten meest voorkomende 
ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën. De thema’s, onderwerpen en het jargon 
uit de Amerikaanse complottheorieën worden zonder wijzigingen overgenomen 
en gereproduceerd in het Surinaamse discours, zowel verbaal als schriftelijk. In het 
overnemen van de actoren komt het oorspronkelijke Amerikaanse perspectief tot uiting. 
Om die reden kan de receptie van de ufo-gerelateerde complottheorieën in elk geval op 
het eerste gezicht beschouwd worden als een voorkeurslezing: de dominante betekenis 
wordt herkend, bevestigd en gereproduceerd.   

5.3.2 Lokale toevoegingen aan het discours
De Surinaamse ufo-belangstellenden zijn dus goed bekend met de verhalen en 
complottheorieën uit de Amerikaanse mythologie en ontvangen deze vanuit een 
voorkeurspositie. Er zijn daarnaast ook verhalen over ufo’s boven Suriname: lokale 
toevoegingen aan het dominante discours. Het gaat daarbij in dit onderzoek om ongeveer 
negentig meldingen van waarnemingen van niet-geïdentificeerde vliegende objecten in de 
periode 2009-2015. Het uiterlijk van deze ufo’s, die over het algemeen van grote afstand 
zouden zijn gezien, komt overeen met de gangbare Amerikaanse ufo’s: vooral vliegende 
lichtbollen, maar ook enkele metaalkleurige schotels, V-vormige verlichte objecten, een 
aantal ronde ufo’s met lichten in diverse kleuren (waarvan eentje uit de Surinamerivier 
omhoog zou zijn gekomen) en een ufo in de vorm van een christelijk kruis. Er zijn geen 
objecten als ufo gemeld die qua uiterlijk, beweging of snelheid afweken van ufo-meldingen 
uit de Amerikaanse mythologie.2 

Ook bij de Surinaamse waarnemingen worden Amerikaanse actoren genoemd als het 
gaat om mogelijke ‘doofpotaffaires’. Een illustratie is het verhaal dat rondging na een 
massale ufo-waarneming op 17 oktober 2001 in Suriname. Tientallen inwoners van 
Paramaribo-Zuid zeiden op deze ochtend een niet te identificeren, bolvormig object in 
de lucht te hebben gezien. De Meteorologische Dienst, Luchtvaartdienst en de Luchtmacht 
ontvingen verschillende telefoontjes van verontruste bewoners, maar konden het 
object niet verklaren (“Niet nader geïdentificeerd”, 2001). Er werden foto’s gemaakt en 
televisiestations maakten filmbeelden van de bol die volgens getuigen stil in de lucht bleef 
hangen, een paar maal met hoge snelheid verdween en weer terugkeerde, om na enkele 
uren met grote snelheid definitief uit het zicht te verdwijnen (“Niet nader geïdentificeerd”, 

2 Er zijn wel een paar keer kleine vliegende ‘vuurbollen’ ter sprake gekomen, maar deze werden 
door de melders uitdrukkelijk niet beschouwd als ufo. Dit zouden de asema’s uit Creoolse 
volksverhalen zijn geweest: oude vrouwen (of mannen) die ‘s nachts hun huid afdoen en 
veranderen in een vuurbal, om bloed of energie te drinken van hun slachtoffers. 
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2001; persoonlijke communicatie met getuigen). Bijna tien jaar later, als het mij niet lukt 
om het beeldmateriaal te achterhalen, wordt mij verteld dat verschillende media weliswaar 
beelden van het object hebben geschoten, maar dat personeel van de Amerikaanse 
ambassade in Paramaribo al het beeldmateriaal in beslag heeft genomen (persoonlijke 
communicatie diverse informanten, 2010). 

Bovenstaand doofpotverhaal gaat dus weliswaar over een lokaal waargenomen ufo, maar 
ook hier is de boosdoener de Amerikaanse overheid, en niet de Surinaamse officiële 
instanties, de Surinaamse overheid of de Surinaamse media, die ook geen antwoord 
konden geven op de vraag wat het was en geen (kopie van het) beeldmateriaal bewaard 
hebben. Het dominante discours over de rol van de Amerikaanse overheid en Amerikaanse 
media is, weliswaar in een andere setting, overgenomen. Verhalen over de Surinaamse 
overheid die informatie over ufo’s achterhoudt, zijn mij niet bekend. Bij navraag hiernaar 
bleek dat de Surinaamse overheid door verschillende informanten niet als een serieuze 
actor wordt beschouwd als het gaat om kennis over ufo’s. Zo staan de Verenigde Staten 
ook in de Surinaamse toevoegingen aan het dominante ufo-discours centraal, en wordt 
indirect de (politieke) machtsrelatie met de VS opnieuw bevestigd.   

De lokale ufo-verhalen bevatten geen meldingen van ontmoetingen met buitenaardse 
wezens, waarover meer in hoofdstuk 6 en 7. Wel zijn er lokale verhalen over ‘ancient aliens’, 
de aanwezigheid van buitenaardse wezens in de oudheid. De scheppingsmythe van de 
ancient aliens is een belangrijk onderdeel van de dominante ufo-mythologie. Deze theorie 
houdt in dat buitenaardsen al in de oudheid op aarde waren, aan de basis staan van de 
menselijke beschaving en een rol spelen in de evolutie van de mensheid. Deze informatie 
zou bekend zijn bij de wereldleiders maar niet openbaar gemaakt worden. 

Volgens enkele Surinaamse ufo-belangstellenden zouden buitenaardse wezens in de 
oudheid ook Suriname hebben bezocht. Tijdens een lezing van het Surinaamse ufo-
meldpunt in 2011 werd door sleutelfiguur John gesuggereerd dat enkele van de vijfduizend 
jaar oude schilderingen die in het jaar 2000 zijn (her)ontdekt in grotten bij Werehpai (bij 
Kwamalasamutu, in het zuidwesten van Suriname), afbeeldingen van buitenaardse wezens 
zouden zijn (zie ook Jagbandhan, 2011b). Het bestaan van de grotten zou generaties lang 
door de Surinaamse inheemsen geheim zijn gehouden (persoonlijk gesprek met Paul). 
Daarnaast gaat al jaren in Suriname het verhaal rond dat in het zuiden van Suriname een 
‘poort’ naar een andere dimensie zou zijn, mogelijk (ook) gebruikt door buitenaardsen. Ook 
deze kennis zou geheimgehouden worden door de Inheemsen die er wonen, vertellen 
diverse informanten.



Hoofdstuk 5

116

Henri heeft dit verhaal in 2014 voorgelegd aan een Amerikaans medium. Zij bevestigt het 
verhaal en voegt eraan toe dat buitenaardse wezens ruim 2500 jaar geleden naar de aarde 
kwamen, gebruikmakend van deze Surinaamse poort, maar dat de grot waar deze zich 
bevindt nu is afgesloten (PsychicFocus, 2014). Enkele Surinaamse informanten reageren 
per mail enthousiast op haar ‘bevindingen’: “Het is interessant om te vernemen dat 
buitenaardsen dus ook actief zijn geweest op ons grondgebied” en: “Belangwekkend 
en interessant! En mogelijk is er een verband tussen de grot met afbeeldingen van 
buitenaardsen [bij Werehpai, TW] en deze grot” (Amrit en Henri). Het Surinaamse verhaal 
wordt serieuzer genomen nu een Amerikaans medium het heeft bevestigd. 

Dit verhaal over een ‘interdimensionale poort’ in Suriname, waarvan aliens in de oudheid 
gebruik gemaakt zouden hebben om op aarde te komen, en de afbeeldingen van aliens in 
de grotten van Werehpai zijn de enige lokale verhalen waarin niet de Amerikaanse overheid 
of Illuminati maar de Surinaamse Inheemsen betrokken zijn bij de geheimhouding. De 
geheimhouding wordt in dit geval echter niet ervaren als een samenzwering, maar als een 
gerechtvaardigde poging van de Inheemsen iets ‘heiligs’ of ‘belangrijks’ veilig te stellen voor 
de vernietigende, moderne westerse wereld, zo blijkt uit gesprekken met informanten. 
Deze perceptie moet waarschijnlijk gezien worden in het licht van de fascinatie van veel 
witte Amerikaanse ufologen voor de Native Americans, een geromantiseerd idee van ‘de 
Indiaan’, de nobele wilde, als symbool voor vrijheid en het leven in harmonie met de natuur 
(vergelijk Hanegraaff, 2001 over dit fenomeen in newagespiritualiteit, zie ook hoofdstuk 
7). Daarbij kent de ufo-mythologie het verhaal dat inheemsen (als traditioneel levende 
volkeren) een specifieke taak zouden hebben op aarde: zij zouden een rol spelen in het 
contact tussen mensen en buitenaardsen, wat Roth (2005) omschrijft als ‘een aanvulling op 
de ufo-complottheorie’ (p. 72; zie ook Denzler, 2001). De Amerikaanse complottheorieën 
worden dus niet alleen met een voorkeurslezing ontvangen maar ook aangevuld met 
lokale verhalen en lokale actoren. 
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5.4 CONCLUSIE   

In dit hoofdstuk zijn de Surinaamse receptie en reproductie van complottheorieën uit 
de Amerikaanse ufo-mythologie beschreven. Uit het empirisch materiaal blijkt dat het 
discours van de Surinaamse ufologen wat de complottheorieën aangaat nauwelijks 
afwijkt van het dominante discours. De belangrijkste Amerikaanse ufo-gerelateerde 
samenzweringstheorieën zijn niet alleen bekend bij de Surinaamse ufologen maar worden 
ook gereproduceerd, inclusief het wantrouwen tegenover de belangrijkste ‘boosdoeners’ 
uit het dominante discours: de Illuminati, de Amerikaanse overheid en de Joden. De 
onderwerpen en actoren uit de ufo-complottheorieën worden letterlijk overgenomen, 
inclusief het Engelse jargon. Daarbij bevat het Surinaamse ufo-complotdiscours de 
‘hegemonische boodschap’ dat Amerika het machtigste land ter wereld is. Het aan de ufo-
mythologie gerelateerde complotdiscours in Suriname reflecteert daarmee eerder een 
(wit) Amerikaans perspectief dan een ‘Surinaams perspectief’. Er zijn echter ook Surinaamse 
verhalen: verhalen over recent waargenomen ufo’s en verhalen over buitenaardse wezens 
die Suriname duizenden jaren geleden zouden hebben bezocht. Het zijn Surinaamse 
vertellingen in die zin dat de plaats van handeling Suriname is, en niet de Verenigde Staten. 
Ook zouden lokale actoren, de Surinaamse Inheemsen, er een rol in gespeeld hebben. 

Vanwege die toevoeging aan de oorspronkelijke mythologie zou de ontvangst van de 
ufo-complotverhalen volgens het encoding-decoding-model van Hall (1973/2001) strikt 
genomen als onderhandelingslezing gezien moeten worden (vergelijk Morley, 1992). 
Daarbij komt dat een uitgangspunt van het encoding-decoding-model is dat bij een 
voorkeurslezing de zenders en de ontvangers vertrekken vanuit dezelfde culturele 
aannames en een voorkeurslezing dus theoretisch niet voor de hand ligt. Er is echter 
geen aanpassing van de ideologie in de complotverhalen. Wat betreft de uitgangspunten 
en inhoud van de specifieke samenzweringstheorieën, inclusief de acceptatie en 
reproductie van de politiek, religieus en etnisch bepaalde boosdoeners uit het dominante 
complotdiscours, is geen wijziging te zien, ook al is daar wel naar gezocht. De betekenis die 
wordt geproduceerd in de Surinaamse ufo-complotverhalen, wijkt dan ook niet af van de 
dominante betekenis. De toegevoegde lokale ufo-verhalen bevestigen zelfs de dominante 
betekenis. Met andere woorden: ook het lokale discours opereert binnen de hegemonie 
van de dominante lezing (vergelijk Hall, 1973/2001, p. 515). Om die redenen beschouw 
ik de ontvangst van de complottheorieën als een voorkeurslezing. De lokale aanpassing 
die volgens de receptietheorie zou plaatsvinden gezien de grote verschillen in cultuur, 
etniciteit en geschiedenis tussen de encoders uit de Verenigde Staten en de decoders in 
Suriname, wordt naar mijn mening overschaduwd door de invloed van de Amerikaanse 
culturele hegemonie. 
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6.1 DE RECEPTIE VAN RELIGIEUZE THEMA’S
 UIT DE UFOLOGIE  

Vanaf het ontstaan van de ufo-mythologie worden verschillende verhalen gekarakteriseerd 
door religieuze uitgangspunten en thema’s, zoals het geloof in bovennatuurlijke wezens 
met morele boodschappen. Veel van die thema’s zijn terug te voeren tot de theosofie en 
het christendom. In dit hoofdstuk staan deze religieuze uitgangspunten, concepten en 
thema’s centraal. Onderzocht wordt of deze aspecten bij mondialisering lokaal worden 
aangepast aan de verschillende religieuze overtuigingen in de multireligieuze Surinaamse 
samenleving. Het hoofdstuk heeft tot doel antwoord te geven op de derde deelvraag van 
deze thesis: In hoeverre en op welke manier worden de religieuze aspecten van de 
ufo-mythologie overgenomen?

Enige aanpassing lijkt voor de hand liggend bij de lokale receptie van de religieus getinte 
ufo-verhalen. Over ufo-verhalen wordt namelijk gezegd dat deze vanwege het mysterieuze, 
niet-aardse (religieuze) karakter van het fenomeen veel ruimte bieden voor interpretatie 
(Rothstein, 2001; Saliba, 1995b). Deze ruimte voor lokale interpretatie zou een rol kunnen 
spelen in de succesvolle mondiale distributie. Bovendien stellen diverse auteurs dat 
religies bij verspreiding altijd lokaal worden aangepast, de reden waarom verschillende 
religies al eeuwen op uiteenlopende plaatsen aansluiting met de bevolking zouden vinden 
(zie bijvoorbeeld Altglas, 2010; Beckford, 2008; Bongmba, 2012). ‘Religie’ wordt dan ook wel 
gezien als de ‘the original globalizer’ (Lehmann, 2009). Zowel op basis van het uitgangspunt 
van de receptietheorie als op basis van de meest voorkomende opvattingen over een 
lokale aanpassing van religie en ufo-verhalen worden dus adaptaties verwacht bij de 
ontvangst van religieuze elementen uit de ufo-mythologie. 

Daar staat tegenover dat ik verwacht dat het cultureel overwicht van de Amerikaanse cultuur 
grote invloed zal hebben op de mate van overname, ook van de religieuze aspecten van de ufo-
mythologie. Het effect van dit cultureel overwicht op de receptie wordt mogelijk nog versterkt 
door de dominante positie van het christendom in Suriname. Doordat veel Surinamers bekend 
zijn met de christelijke verhalen en thema’s die voorkomen in de ufo-mythologie, bestaat een 
verhoogde kans dat deze positief ontvangen worden. In de audience reception theory wordt 
dat effect beschreven met het concept ‘cultural proximity’ (zoals beschreven in paragraaf 
4.3.2). Het vraagstuk over lokale aanpassing wordt echter complexer, omdat de uitkomst 
van mondialisering bij sommige ideologieën of religies als ongewijzigde overname en tevens 
als lokale aanpassing geïnterpreteerd kan worden. De mondialisering van de evangelisch-
charismatische gemeente bijvoorbeeld wordt door verschillende auteurs beschouwd als 
voorbeeld van homogenisering maar door anderen juist als voorbeeld van hybridisering. 
Daardoor ontstaat de vraag wat het criterium is van hybridisering. 
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Uit het empirisch materiaal blijkt dat de religieuze aspecten van het dominante discours 
door de Surinaamse ufologen worden herkend, bevestigd en gereproduceerd. Ook de 
specifiek christelijke en theosofische aspecten, evenals het jargon, worden overgenomen. 
Er zijn echter ook aanpassingen: sommige verhalen krijgen meer of juist minder aandacht 
dan in de dominante mythologie. Daarnaast worden er lokale verhalen aan de mythologie 
toegevoegd. 

In de volgende paragraaf beschrijf ik eerst de religieuze uitgangspunten, kenmerken 
en thema’s in de dominante ufo-mythologie om een eventuele aanpassing te kunnen 
herkennen. Vervolgens komt de relatie tussen religie, mondialisering en lokale aanpassing 
aan bod. In paragraaf 6.3 en 6.4 behandel ik de religieuze aspecten van het ufo-discours 
in Suriname. In paragraaf 6.3 beperk ik me tot de uitgangspunten, thema’s en andere 
kenmerken die worden overgenomen, in paragraaf 6.4 behandel ik de toevoegingen en 
weglatingen in het discours. Het hoofdstuk sluit ik af met een conclusie (6.5). 
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6.2 UFO’S, RELIGIE EN MONDIALISERING   

6.2.1 Religieuze kenmerken van de ufo-mythologie 
Om een lokale aanpassing van de religieuze aspecten uit de ufo-verhalen te kunnen 
herkennen, is het nodig te identificeren welke aspecten precies aanwezig zijn in de 
dominante mythologie. Daarbij is een driedeling te maken: 1. algemene religieuze 
kenmerken van de ufo-mythologie, en specifieker: 2. theosofische en 3. christelijke 
elementen in de mythologie. Deze drie categorieën zal ik hieronder uitleggen.  

1. Het uitgangspunt van de ufo-mythologie dat technologisch hoger dan de mens 
ontwikkelde wezens van andere planeten met behulp van bovennatuurlijk aandoende 
technologieën onze planeet aandoen, heeft al een religieuze basis. Dat heeft in de 
eerste plaats te maken met de bovennatuurlijke eigenschappen die aan de ufo’s en hun 
bemanning worden toegeschreven. Rothstein (2001) noemt de ‘onmogelijke’ manoeuvres 
die gemeld worden over ufo’s en het schijnbaar opereren tussen verschillende dimensies 
en zegt daarover: “In this sense it is perfectly possible to see UFOs as religious images” 
(p. 141, zie ook Partridge, 2003b). En ook de negen (andere) religieuze kenmerken die 
Alston (1967) noemt, komen terug in de verhalen. Het gaat om een lijst van kenmerken 
die intercultureel gebruikt kan worden: hoe meer kenmerken een bepaald geloofssysteem 
heeft, hoe ‘religieuzer’ het is. 

Al deze kenmerken komen in meer of mindere mate voor in de ufologie: het geloof in 
bovennatuurlijke wezens, het onderscheid tussen ‘sacraal’ en ‘profaan’ (het buitenaardse/
bovennatuurlijke versus het aardse, waarbij de buitenaardsen als intermediair fungeren), 
een morele code waarvan wordt aangenomen dat deze door de ‘goden’ wordt 
gesanctioneerd (morele boodschappen van de buitenaardsen), rituelen of gedragingen 
gericht op heilige voorwerpen (het heilige voorwerp in de ufologie is de gemeenschappelijke 
focus), kenmerkende religieuze gevoelens als ontzag, verrukking of een gevoel van 
mysterie, een vorm van gebed of communicatie met de goden, een specifiek wereldbeeld 
op basis van het geloof, de organisatie van iemands leven gebaseerd op het wereldbeeld, 
en een sociale groep, verbonden door het bovenstaande (zie onder meer Denzler, 2001; 
Lewis, 2003; Saliba, 1995a en 1995b). Verder zijn veel ufologen (religieus of niet) sterk 
geneigd de ufo-mythologie te zien als een verhaal over het ontstaan van de mensheid op 
aarde, en alle grote religies uit te leggen vanuit de visie van de ufo-mythologie (zie Saliba, 
1995a). Zo worden verschillende verhalen uit met name de Bijbel (maar ook verhalen uit 
andere religieuze geschriften) door veel ufo-belangstellenden geïnterpreteerd als ufo-
waarneming (zie bijvoorbeeld R.L. Thompson, 1995; Von Däniken, 1970). Daarmee zou 
de claim dat buitenaardse ufo’s echt bestaan kracht worden bijgezet (Rothstein, 2003b).   
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2. Naast de meer algemene religieuze uitgangspunten zijn in de ufologie vooral invloeden 
terug te vinden uit de theosofie en het christendom. In de invloeden uit deze twee 
(filosofisch) religieuze tradities is duidelijk de Europees/Amerikaanse oorsprong en het 
witte/koloniale perspectief in de ufologie terug te zien. In de theosofie werden enkele 
grondbeginselen uit het esoterisme, boeddhisme en hindoeïsme gepopulariseerd en 
geïntroduceerd in het Westen. De theosofische ideologie bevat weliswaar veel oosterse 
religieuze concepten en ideeën, maar verschillende auteurs wijzen erop dat deze aspecten 
al in India werden beïnvloed door Europese tradities en het christendom, en dus al een 
aangepaste variant zijn van de oorspronkelijke hindoeïstische elementen. Zij spreken 
daarom van ‘neo-Hinduism’ (Altglas, 2007, p. 225; Lehmann, 2009, p. 415).

Een uitgangspunt van de theosofie dat is overgenomen in de ufologie, is de gedachte van 
een (spirituele) evolutie en een hiërarchie van wezens in de verschillende stadia van die 
evolutie. De hoger geëvolueerde wezens proberen de lager ontwikkelden te helpen en te 
onderwijzen, en dat is de reden dat de buitenaardsen contact maken met aardbewoners. 
Een ander idee dat via de theosofie in de ufologie is terechtgekomen en bij verschillende 
groepen ufologen populair is, is de theorie dat de aarde hol is en dat er ‘in het binnenste 
van de aarde’ verschillende verblijfplaatsen zijn (Hulspas & Nienhuis, 1997). In de theosofie 
waren dit eens de verblijfplaatsen van de inmiddels naar andere planeten opgestegen 
meesters (Sherman, 1884), binnen de ufologie zijn het locaties van buitenaardse wezens, 
al dan niet in samenwerking met de Amerikaanse overheid. Ook de claim dat theosofie 
een synthese is van spiritualiteit, filosofie en wetenschap is terug te zien in de ufologie. 
Typerend voor het totaal van de ufologie is een combinatie van religieuze kenmerken, 
spiritualiteit en (pseudo)wetenschap (Partridge, 2003b; Roth, 2005).

Sommige ideeën en uitvoeringspraktijken met een specifiek theosofische achtergrond 
zijn vooral terug te vinden in de ufo-gerelateerde nieuwe religieuze bewegingen1 en in de 
newagebeweging, waarvan ook ufo-verhalen deel uitmaken (Partridge, 2003b; Rothstein, 
2001). Een vroege theosofische gedachte in de ufologie was dat de ufo’s met daarin 
de buitenaardse meesters fysiek op aarde kwamen om hun boodschap te verkondigen. 
Tegenwoordig is dat niet altijd meer nodig, omdat zij hun spirituele bijstand zouden 
verlenen via ‘mediamieke weg’, in jargon ‘channelen’ genoemd (Denzler, 2001; Rutkowski, 
2017). Voor sommige theosofische stromingen binnen de ufologie is daarom vooral het idee 
van de ufo’s van belang, en niet zozeer (bewijzen van) de aanwezigheid van ufo’s op aarde 

1 Deze nieuwe religieuze bewegingen maken een relatief klein deel uit van totale ufo-belangstelling 
(Denzler, 2001; Saliba, 1995a).
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(Partridge, 2003b). Het channelen is eveneens terug te voeren tot de theosofie.2 Niet alleen 
wat betreft de uitvoeringspraktijk, maar ook de religieuze boodschappen en ‘spirituele 
instructies’ van de buitenaardsen hebben een vergelijkbare inhoud (Partridge, 2003b; 
Saliba, 1995a). Saliba (1995a) onderscheidt binnen de ufo-gerelateerde nieuwe religieuze 
bewegingen enerzijds ‘(neo) I AM-bewegingen’, waarin buitenaardsen gechanneld worden 
maar niet fysiek de aarde bezoeken (zoals het Ashtar Command) en anderzijds ‘ufo-cults’ 
die ervan uitgaan dat buitenaardsen in ufo’s de aarde fysiek bezoeken (zoals de Maytreia-
beweging). Ik wil hieraan nog een groep toevoegen: de nieuwe religieuze bewegingen 
waarvan slechts een deel van de leden het idee van ufo’s omarmt als onderdeel van 
het geloof. Want het is geen officieel onderdeel van de religie en soms een punt van 
discussie, zoals bij aanhangers van het Bahá’í-geloof (zie bijvoorbeeld Rothstein, 2003b) 
en de Mormonen (zie bijvoorbeeld Aston, 2012; Brenda, 2010; Reeve & Van Wageningen, 
2011). Dat kan worden gezien als een vorm van syncretisme: het versmelten van de ufo-
mythologie in een bestaande religie (zie Rothstein, 2003b).  

3. Daarnaast zijn er invloeden uit het christendom in de ufologie terug te zien. Zo ontstond in de 
jaren negentig, naast het idee van de hoger ontwikkelde buitenaardse wezens, ook het beeld 
van de alien als kwaadaardig wezen: een wezen dat mensen ontvoert, medische experimenten 
uitvoert op de slachtoffers en seksuele handelingen met hen verricht. Waar het oorspronkelijke 
idee van de buitenaardsen als verheven wezens van andere planeten duidelijk is terug te 
voeren tot de theosofische achtergrond, is de constructie van de boosaardige buitenaardsen 
geheel ingepast in de christelijke demonologie en westerse populaire cultuur, die op haar 
beurt ook weer beïnvloed is door de christelijke tradities en mythen.3 Partridge (2004) betoogt 
dat dit komt omdat de oosterse demonologie voor de westerse ufologen te ingewikkeld en 
onbekend is, terwijl de uit westerse tradities geconstrueerde alien herkenbaarder en dus 
geloofwaardiger voor hen is. De ufo-mythologie kent verder verschillende verhalen over (al 
dan niet ondergronds wonende) reptielen en slangen, zoals onder meer terug te vinden bij 
samenzweringsgoeroe David Icke. Ook deze zijn te herleiden tot de westerse, christelijke 
demonologie, zoals de slang uit het Bijbelse verhaal over Adam en Eva (zie Partrigde, 2003b, 
2004). Ook ufo-groepen met een sterk theosofische traditie grijpen voor hun demonologie 
terug op christelijke mythen (Partridge, 2004).

2 Het verschil tussen dit channelen en het traditionele spiritisme is dat bij de laatste vooral 
persoonlijke boodschappen worden doorgegeven, bijvoorbeeld van overleden dierbaren, 
terwijl de ‘ascended masters’ uit de theosofie en ufologie meer universele boodschappen 
doorgeven (Partridge, 2003b).

3 Concreet gaat het onder meer om de nadruk op externe krachten en een externe vijand, en 
westerse mythen over ontvoeringen en seksuele handelingen met demonen (zoals incubus 
en succubus). Saliba (1995a) noemt in dit verband ook de scherpe scheidslijn tussen goed en 
kwaad, die terugkomt in onder meer het scherpe onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ aliens.
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Het idee van een Armageddon komt eveneens regelmatig terug in de mythologie. Aliens 
waarschuwen in verschillende verhalen voor de vernietiging van de aarde. Hun rol is om de 
mensheid te helpen, ofwel spiritueel, ofwel door een (nucleaire) catastrofe te voorkomen, 
ofwel door buitenaardse ruimteschepen te sturen om mensen fysiek van de ondergaande 
aarde te redden (zie bijvoorbeeld Partridge 2003b; Saliba, 1995a). De ufo’s zelf worden 
wel uitgelegd als ‘de tekenen aan de hemel’ die aangeven dat het Einde der Tijden nabij 
is (Saliba, 1995a). Het idee van een apocalyptische ramp staat op het eerste gezicht in 
contrast met de doctrine van de newagebeweging, die stelt dat een positieve transformatie 
op handen is, zowel persoonlijk als wereldwijd (Barkun, 2013; Robertson, 2013). Beide 
varianten komen voor in de ufologie en worden soms gecombineerd; ook de Nieuwe Tijd 
wordt voorafgegaan door vernietiging en rampen (zie ook Hanegraaff, 2002).  

6.2.2 Mondialisering en de lokale receptie van religies
Hoewel de ufologie een eigen ontstaansgeschiedenis heeft en een eigen eerste fase 
van distributie van ufo-verhalen kort na het ontstaan van de mythologie, brak met de 
komst van de populaire newagespiritualiteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
een belangrijke tweede fase aan in de verspreiding van de ufo-mythen en dan in het 
bijzonder van de religieuze aspecten eruit (Rothstein, 2001). De newagebeweging heeft 
daarmee een belangrijke rol gespeeld in de mondialisering van verschillende religieuze 
aspecten van de ufo-mythologie. De ufo-mythologie is inmiddels over een groot deel van 
de wereld verspreid, en het concept van ufo’s als buitenaardse schepen is overgenomen in 
verschillende culturen, al dan niet in religieuze gemeenschappen. Rothstein (2001) noemt 
de ufo-mythologie vanwege die succesvolle verspreiding “one of the modern world’s most 
powerful (semi)religious narratives” (p. 134) en voegt daar enkele jaren later aan toe: 
“Indeed, whether in religious communities or not, the globalisation of the UFO myth as an 
independent area of belief is a most remarkable modern phenomenon” (Rothstein 2003b, 
p. 271). De vraag is of, en zo ja op welke punten, daarbij lokaal een aanpassing plaatsvindt 
van de religieuze elementen uit de mythologie.   

In studies naar religie en mondialisering komen verschillende opvattingen naar voren 
over de uitkomsten van mondialisering: homogenisering of hybridisering. De succesvolle 
verspreiding van verschillende religies zou volgens sommige auteurs vooral te danken zijn 
aan de (ruimte voor) lokale interpretatie of lokale aanpassing. De ruimte voor interpretatie 
wordt overigens ook wel genoemd als reden voor de succesvolle verspreiding van de 
ufo-verhalen: verschillende bevolkingsgroepen zouden elk een eigen verklaring kunnen 
geven voor de mysterieuze verschijningen (zie Rothstein, 2001; Saliba, 1995b). Meerdere 
auteurs noemen de bijna vanzelfsprekende relatie tussen religie, mondialisering en lokale 
aanpassing: religie heeft altijd (lands)grenzen overschreden en is altijd lokaal aangepast 
(zie bijvoorbeeld Altglas, 2010; Bongmba, 2012; Lehmann, 2009). Altglas (2010) schrijft: 
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“Because space and identities are reformulated by religions as they break through 
geographic and cultural boundaries, religion is now widely recognized as ‘the great 
globalizer’” (p. 3). Volgens Lehmann (2009) maken (populaire) religies zelfs actief deel uit 
van de mondialisering door steeds grenzen te doorbreken. 

Andere auteurs zien de expansie van verschillende (vooral christelijke) religies eerder als 
onderdeel van mondialisering onder invloed van het westers imperialisme. Het gevolg 
daarvan is dat ook in niet-westerse werelddelen religies beleden worden volgens westers 
model (zie bijvoorbeeld Frisk, 2001). Lehmann (2009) onderscheidt deze twee vormen 
van interactie tussen mondialisering en religie als enerzijds het ‘cosmopolitan pattern’, 
waarbij oude gebruiken worden aangepast aan lokale gebruiken en rituelen (met een 
vorm van hybridisering als uitkomst), en anderzijds het ‘global pattern’, een uitbreiding 
en intensivering van transnationale netwerken tussen groepen met dezelfde gebruiken, 
soms met grote geografische afstand (met homogenisering als uitkomst). Ook hier worden 
hybridisering en homogenisering als uitkomst van de mondialisering tegenover elkaar 
gezet. Steeds vaker wordt echter genoemd dat beide varianten (homogenisering en 
hybridisering) ook naast elkaar kunnen bestaan en dat het mondiale religieuze systeem 
kenmerken van beide uitkomsten in zich heeft (zie Altglas, 2010; Beyer, 1998; Lehmann, 
2009). 

Een vraag die daaruit voortvloeit is echter wanneer je kunt spreken van lokale 
aanpassing. Als voorbeeld voor het ‘global pattern’ noemt Lehmann (2009) onder meer 
de Pinkstergemeente, ook wel aangeduid als evangelisch-charismatische beweging. De 
gemeente is wijdverspreid, van Chili tot China, multi-etnisch, multicultureel en cross-
class. Met honderden miljoenen aanhangers wereldwijd, in zowel stedelijke als landelijke 
gebieden en in allerlei sociale en etnische groepen, kan de beweging gerekend worden 
tot een van de grootste succesverhalen van de mondialisering (Robbins, 2004). Ondanks 
enkele lokale verschillen ziet Lehmann (2009) wereldwijd vooral overeenkomsten in 
liturgie, organisatie, ideologie en ethiek. Hij noemt het daarom als een voorbeeld van 
homogenisering als uitkomst van de mondialisering. Andere auteurs benadrukken echter 
juist de aanpassing aan uiteenlopende lokale culturen (zie bijvoorbeeld Bastian, 1993).4 

Dat de evangelisch-charismatische beweging als voorbeeld genoemd wordt van beide 
visies, hybridisering en homogenisering, komt volgens Robbins (2004) doordat de 
beweging kenmerken herbergt die beide benaderingen ondersteunen. Kenmerkend 

4 Vergelijkbare verschillen van mening bestaan ook over de mondiale ontvangst van de 
newagebeweging: enkele auteurs benoemen de lokale verschillen (bijvoorbeeld Hackett, 1992), 
terwijl anderen juist de overeenkomsten en het verspreiden van de ideologie wereldwijd 
benadrukken (Frisk, 2001; Hammer, 2001; Hanegraaff, 2001).
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voor de beweging is het uitgesproken dualistische wereldbeeld, de strijd tussen goed en 
kwaad, en het breken met het (religieuze) verleden. Verschillende rituelen, zoals de doop, 
versterken die discontinuïteit. Belangrijk daarbij is echter het erkennen van de lokale 
spirituele en/of religieuze gezindheid en traditionele cultuur, al wordt deze als ‘duivels’ 
beschouwd. Ook in Suriname is dit patroon te zien bij de evangelisch-charismatische 
beweging, bijvoorbeeld met het erkennen (en dus niet het ridiculiseren, zoals door 
andere kerken) van verschillende aspecten uit de Afro-Surinaamse Winti-religie (Van der 
Pijl, 2007). De bekeerling dient afstand te nemen van Winti-praktijken, maar zonder het 
bestaan van de winti (bovennatuurlijke wezens of ‘geesten’) volledig te hoeven negeren. 
De winti worden namelijk beschouwd als demonen, die uitgedreven moeten worden. 
Ook kunnen kerkgangers tijdens de diensten in trance raken, zoals in de Winti-rituelen, 
maar dit wordt geïnterpreteerd als het werk van God of van de duivel. Van der Pijl 
spreekt daarom van ‘herinterpretatie’ in plaats van een totale afwijzing (2007, p. 144). De 
muziek tijdens de dienst kan zijn aangepast aan de culturele tradities van een bepaalde 
bevolkingsgroep (Van der Pijl, 2007). Door het erkennen – en dus in zekere zin behouden – 
van een lokaal spiritueel-religieus wereldbeeld en lokale cultuur is de beweging inderdaad 
lokaal aangepast. Daarbij blijft de beweging onder meer in vorm en ideologie mondiaal 
herkenbaar en introduceert ze bij de leden wereldwijd westerse normen, waarden en 
aspecten van moderniteit, zoals individualisme en een mondiale kapitalistische economie, 
wat gezien kan worden als homogenisering (Robbins, 2004). 

Wanneer de lokale ontvangst van een religieuze beweging kan worden gezien als 
voorbeeld van homogenisering maar evengoed als hybridisering, rijst de vraag wat het 
criterium is om te kunnen spreken van een nieuwe, hybride vorm. Op welk punt is nog 
sprake van een homogene cultuur die succesvol mondiaal verspreid wordt dankzij enkele 
lokale aanpassingen, en wanneer is het punt van een nieuwe hybride vorm vanwege lokale 
aanpassingen bereikt, als tegenhanger van die uniforme cultuur? Wellicht is dit afhankelijk 
van de casus. Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik die vraag met betrekking tot de receptie 
van de religieuze thema’s in de ufo-mythologie in Suriname beantwoorden. 
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6.3 DISCOURS: 
 OVERNAME VAN RELIGIEUZE ELEMENTEN   

6.3.1 Thema’s en symbolen
Bij de analyse van dit discours heb ik gekeken in hoeverre Surinaamse ufologen bekend 
zijn met de belangrijkste religieuze thema’s uit de Amerikaanse ufo-mythologie, of zij 
de ideologie, thema’s of uitgangspunten onderschrijven en wat zij vervolgens doen met 
de informatie (zie ook de Appendix). Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke 
positie uit het eerder beschreven encoding-decoding-model de ontvangers innemen: 
een voorkeurspositie, een onderhandelingspositie of een tegendraadse positie. Daarbij 
hou ik de driedeling uit de vorige paragraaf aan: 1. ufologie als religieuze ideologie en 
algemene religieuze kenmerken; 2. de theosofische en 3. de christelijke elementen in de 
ufo-mythologie. 

De uit de literatuur van internet(fora) en televisieprogramma’s bekende religieuze 
kenmerken van de (dominante) ufo-mythologie komen in het Surinaamse ufo-discours 
tot uiting op Facebook, in e-mails, (kranten)artikelen, in persoonlijke gesprekken en bij 
lezingen van het ufo-meldpunt. In het discours wordt het (semi-religieuze) uitgangspunt 
dat ufonauten hoger (dan mensen) ontwikkelde wezens zijn die de aarde waarschijnlijk 
al sinds de oudheid bezoeken, breed onderschreven. Zoals een van de informanten 
verwoordt in een krantenartikel: “Er zijn dus nog anderen dan wij alleen in de wereld. 
Wezens die waarschijnlijk al de ontwikkeling hebben, waarbij ze dus veel verder kunnen 
reizen dan wij dat kunnen… En het is al eeuwen gaande” (“Buitenaards leven”, 2013). Het 
buitenaardse wezen is de almachtige ‘Other’, een niet alleen typisch mythologisch maar 
ook religieus concept: “Het feit dat intelligent leven hier naartoe kan komen en wij niet 
daar naartoe, geeft hun machtspositie al aan toch? En wat zij allemaal in staat zijn om 
te kunnen…” (John tijdens openbare lezing). De aliens worden overduidelijk gezien als 
(technologisch) superieur, anders konden ze hier niet komen.

Ook andere religieuze kenmerken die in de ufologie voorkomen, op basis van de lijst 
van Alston (1967), zijn vertegenwoordigd in het Surinaamse discours: het geloof 
in bovennatuurlijke wezens, het onderscheid tussen sacraal en profaan, morele 
boodschappen van de buitenaardsen, karakteristieke religieuze gevoelens, verschillende 
vormen van communicatie met de buitenaardsen en vooral bij de nieuwe religieuze 
bewegingen een sociale groep, afgebakend door de belangstelling voor ufo’s. Veel van 
die kenmerken vloeien voort uit het uitgangspunt dat hoger ontwikkelde wezens met 
bovennatuurlijke krachten (of een mysterieuze technologie die de mensheid niet kent) de 
aarde bezoeken. Hoe het wereldbeeld op basis van de ufo-mythologie vormgeeft aan de 
organisatie van het leven van sommige ufologen, kwam in hoofdstuk 5 ter sprake.
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De ‘kenmerkende religieuze gevoelens’ die Alston noemt en in de Amerikaanse ufologie 
terug te zien zijn, komen ook tot uiting in het Surinaamse discours, in het bijzonder onder de 
informanten die zelf een ufo gezien zeggen te hebben. Deze ufo’s werden over het algemeen 
van grote afstand gezien.5 In een enkel geval zou daarbij sprake zijn geweest van een vorm 
van communicatie met de ufonauten, via het knipperen met de koplampen van een auto. Alle 
waarnemers laten, ondanks de afstand, zonder uitzondering weten diep onder de indruk te 
zijn. Zo vertelt William na het zien van een onverklaard licht: “Ik kreeg tijdens het zien een 
heel warm gevoel, alsof ik iets heel bijzonders zag, uit een andere wereld.” Verder worden 
gevoelens van angst en ontzag gemeld, ook weer in het bijzonder bij een waarneming. Zoals 
de piloot die ’s nachts in de auto op weg van Paramaribo naar Nickerie achtervolgd zou zijn 
door een ufo en doodsbang was (persoonlijke communicatie met Pablo). Of Diana, die op 
Facebook reageert op een foto van een vermeende ufo boven Suriname, over haar eigen 
ervaring tijdens een vakantie in de VS: “Zelf ook meegemaakt. Cocoa Florida jaren 80. Erg 
griezelig. Het was pal boven onze auto… Een Dodge Charger V6. Je snapt wel dat we plank 
gas hebben gegeven. En niet een beetje .” Informanten spreken over iets ‘onwerkelijks’ waar 
ze ‘geen woorden voor hebben’, en er wordt meermaals een link gelegd tussen de waarneming 
van de ufo en iets bovennatuurlijks. Asmita schrijft op Facebook: 

Heb het 2x in Suriname gezien en 2x op dezelfde plek omgeving Zinia store 
[supermarkt, TW] en rond de jaarwisseling. Ik durfde er niet over te praten want 
men gaat je voor gek verklaren in Su. Dus shuu maar er gaat geen dag voorbij dat 
ik niet in de lucht kijk hopend op het wederom te zien. De vele kleuren wow en 
de snelheid… enorm. 

Ook wanneer het discours niet uitdrukkelijk de kenmerkende religieuze emoties beschrijft, 
wordt de ufo gezien als iets bijzonders, buiten het ‘normale’. Ashwin schrijft als Facebook-
reactie op een bericht van Dagblad Suriname over ufo’s: “In 2012 hebben wij ook een 
duidelijke lichtpunt gezien dat geen maan of zeer hoge verdwaalde lantaarnpaal kon 
zijn. Echt bizar was dat.” En Jerrel legt op Facebook uit waarom hij geen foto heeft gemaakt 
van de ufo die hij zag: “wanneer je deze dingen voor je ziet ben je zo in shock dat je niet 
weet wat de heck je moet doen…” 

De informanten meldden verschillende vormen van ufo’s, waaronder V-vormige ufo’s, 
lichtbollen en de klassieke vliegende schotel. Al deze ufo’s zijn bekend uit de dominante 
mythologie. Vooral de vliegende schotel werd regelmatig genoemd. Volgens Jung zou deze 

5 Een uitzondering daarop is een verhaal waarin melding werd gemaakt van een vliegende schotel 
die op enkele tientallen meters voorbij zou zijn geschoten, wat mogelijk een elektromagnetische 
storing tot gevolg zou hebben gehad, namelijk mobiele telefoons die tijdelijk niet meer werkten 
(persoonlijke communicatie met Faroek). Verhalen over elektromagnetische storingen door 
aanwezigheid van een ufo komen veel voor in de dominante ufo-mythologie.
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ronde ufo symbool staan voor de vroegere goden, de helpers in nood, en projecteert de 
moderne mens zijn innerlijke toestand op de hemel. De ronde vorm van de vliegende 
schotel moet volgens Jung gezien worden als symbool van (de behoefte aan) heelheid, naar 
de klassieke ronde vorm van de hindoeïstische mandala, het symbool voor eenheid en het 
onbewuste zelf. Een voorbeeld van een melding van deze schotel is een waarneming bij 
een basisschool in de Paramaribose wijk Weg naar Zee, in juli 2001, waarbij verschillende 
docenten en kinderen lieten weten een metalen vliegende schotel te hebben gezien, 
‘zoals je ziet in die films’ (persoonlijke communicatie; MUST, 2011). De gemelde ufo bleek 
bij nader onderzoek met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een weerballon 
geweest te zijn (MUST, 2011). Dat een tiental waarnemers in de grote latex ballon toch een 
metalen vliegende schotel gezien dacht te hebben, geeft een indicatie van de invloed van 
de populaire Amerikaanse cultuur op de opvattingen over ufo’s in Suriname en van hoe 
het beeld van de vliegende schotel is geregistreerd in het onderbewustzijn. 

Uit het hierboven beschreven empirisch materiaal blijkt dat de basiskenmerken van de 
ufologie als religieuze ideologie ook voorkomen in het Surinaamse ufo-discours, zowel 
verbaal als schriftelijk. Ook de kenmerkende religieuze emoties worden in het discours 
beschreven en de symbolen herkend en gereproduceerd. Om die reden kan de receptie 
van de religieuze uitgangspunten en algemene religieuze kenmerken van de dominante 
ufo-mythologie beschouwd worden als een voorkeurslezing: de dominante betekenis 
wordt herkend, bevestigd en gereproduceerd. Dat ligt enigszins voor de hand, aangezien 
het (semi-religieuze) uitgangspunt van de ufo-mythologie tevens de mythologie deels 
definieert. In de volgende paragraaf kijk ik naar de specifiek christelijke en theosofische 
concepten en thema’s, die meer cultuurbepaald zijn dan de cross-cultureel toepasbare 
religieuze kenmerken van Alston (1967).  

6.3.2 Christendom en theosofie 
Uit de vorige paragraaf bleek dat de religieuze kenmerken en uitgangspunten van de 
ufo-mythologie in Suriname ontvangen worden met een voorkeurslezing. Maar ook 
verschillende theosofische en christelijke thema’s komen terug in het ufo-discours. Saliba 
(1995a) onderscheidt twee varianten in de interpretatie van ufo’s binnen een christelijke 
visie en beide varianten zijn in Suriname terug te horen. In de eerste visie wordt God 
vervangen door aliens, die als superwezens verantwoordelijk zijn voor de schepping; 
het goddelijke of bovennatuurlijke is gereduceerd tot hightech (Saliba, 1995a; zie ook 
Partridge, 2003b). Hoewel deze hypothese religie enigszins ondermijnt, wordt het toch 
weer religieus gemaakt door de bovennatuurlijke eigenschappen van de ufo’s en door 
de buitenaardsen verantwoordelijk te maken voor de creatie van de mens (zie Partridge, 
2003b; Saliba, 1995a). 
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Ook in Suriname worden verhalen uit religieuze geschriften, ook door niet-religieuze 
ufologen, uitgelegd binnen de uitgangspunten van de ufo-mythologie, en worden 
technologische of (grens)wetenschappelijke verklaringen gegeven voor wonderen uit de 
Bijbel. Het Bijbelverhaal over de zwangerschap van Maria (de moeder van Jezus) ondanks 
haar vermeende maagdelijkheid, wordt bijvoorbeeld uitgelegd als in-vitrofertilisatie door 
buitenaardsen. Ik heb tijdens gesprekken met informanten meermaals gehoord over 
passages in de Bijbel waarin sprake zou zijn geweest van een ufo, zoals het verhaal van 
Ezechiël, die een visioen van God beschrijft waarbij ook ‘wielen’ of ‘raderen’ uit de hemel 
komen (Ezechiël, 1-3). Het is ook in de dominante mythologie een van de meest aangehaalde 
voorbeelden van vermeende ufo’s in de Bijbel (zie bijvoorbeeld Marrs, 2007, p. 60-63; Von 
Däniken, 1970, p. 67, zie ook Denzler, 2001; Pasulka, 2016). Ook andere voorbeelden waren 
uitsluitend verhalen zoals die bekend zijn in de dominante ufo-mythologie.

In de tweede christelijke visie blijft het christendom intact en worden ufo’s en aliens 
toegevoegd, bijvoorbeeld als boodschappers of tekens van God (zie ook Denzler, 2001). 
Ook die visie komt terug in het Surinaamse discours, al is deze – net zoals in de dominante 
mythologie – minder gangbaar. Cliffton schrijft in een reactie op een YouTube-filmpje over 
een ufo: “ze zijn de CHARIOTS OF GOD according tot he BIBLE !!! DAT ZIJN DE VOERTUIGEN 
VAN DE ANGELS…believe it or not but it’s true !!!” En Jurgen reageert op een Facebook-
bericht over een ufo die gezien zou zijn in Peru: “Er staat geschreven dat in de laatste 
der dagen er tekens aan de hemelen zichtbaar zullen worden… Vasthouden aan uw 
geloof zal maken degene die u behoord te zijn.” Daarmee is meteen het idee van een 
(apocalyptisch) Eind der Tijden genoemd, ook een bekend thema dat via het christendom in 
de ufo-mythologie terechtkwam. Het kwam in Suriname vooral tot uiting in het jaar 2012, toen 
verschillende ufologen zich opmaakten voor een wereldwijde catastrofe, deels gebaseerd op 
een interpretatie van de Maya-kalender. Zij organiseerden zich onafhankelijk van elkaar in 
groepjes die plannen maakten zich in het binnenland te vestigen, om zich zo te beschermen 
tegen de gevolgen van onder meer het voorspelde natuurgeweld. Na 2012 zijn de meeste 
initiatieven geruisloos gestaakt. Dit idee van een Armageddon lijkt enigszins in contrast te 
staan met het idee van een ‘nieuw tijdperk van licht en liefde’ uit de newagebeweging (hoewel 
ook het christendom het ‘Duizendjarige vrederijk’ kent na Armageddon). Beide varianten 
komen voor in de Surinaamse ufologie en worden soms gecombineerd. 

Het overnemen en reproduceren van de christelijke thema’s uit de ufologie is opmerkelijk, 
aangezien het merendeel van de Surinaamse ufologen een andere religieuze achtergrond 
heeft dan de christelijke. Deze voorkeurslezing kan verklaard worden vanuit de dominante 
positie van zowel de Amerikaanse populaire cultuur als van het christendom. De 
Amerikaanse soft power haalt de ontvangers ongemerkt over om de dominante lezing te 
accepteren. Die lezing wordt ondersteund door de overheersende positie en daarmee de 
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vertrouwdheid van het christendom in Suriname. Die cultural proximity zorgt er namelijk 
voor dat de ontvangers zich kunnen identificeren met het christendom, ook als zij deze 
religie niet van huis uit belijden.

Naast de vele christelijke thema’s is ook aandacht voor ufo’s in de hindoeïstische heilige 
geschriften. Er wordt door verschillende ufologen een verband gelegd tussen ufo’s en de 
vimana’s waarover in de geschriften wordt gesproken: vliegende machines waarmee de 
goden en ook mensen zich vroeger door de lucht zouden hebben verplaatst. Deze worden 
– overeenkomstig de dominante ufo-mythologie – uitgelegd als vliegtuigen, ruimteschepen 
en buitenaardse schepen (zie bijvoorbeeld Jagbandhan, 2011a). Het onderwerp komt 
regelmatig ter sprake tijdens de lezingen. Ik kom hierop terug in hoofdstuk 7.   

In Suriname zijn diverse theosofisch en christelijk geïnspireerde nieuwe religieuze 
bewegingen vertegenwoordigd waarin ufo’s een rol spelen. Dat geldt zowel voor de 
bewegingen waarin buitenaardsen worden ‘gechanneld’ (via mediamieke wijze hun 
boodschappen doorgeven) maar niet fysiek de aarde bezoeken, als voor ‘ufo-cults’ die 
ervan uitgaan dat buitenaardsen de aarde fysiek bezoeken, als ook voor de nieuwe 
religieuze bewegingen waarvan slechts een deel van de leden het idee van ufo’s omarmt. 
Concreet zijn in Suriname aanhangers (of in elk geval mensen met belangstelling voor) 
en/of bijeenkomsten van de Maitreya-beweging (volgers van esotericus Benjamin Creme), 
het Bahá’i-geloof, de Mormonen (daar beter bekend als de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen), het Ashtar Command en aanhangers en/of liefhebbers van 
het gedachtengoed van The Urantia Book en de ideeën van George Adamski (persoonlijke 
observatie en gesprekken). Het theosofische uitgangspunt dat de mensheid op spiritueel 
gebied nog onvolwassen is en dat de mensheid (mede door die onwetendheid) de planeet 
in gevaar brengt, klinkt in het Surinaamse ufo-discours duidelijk door, vooral onder de 
aanhangers van een nieuwe religieuze beweging. Zoals in de e-mail van Krishna, die volger 
is van Benjamin Creme en zijn Maitreya-beweging: 

Zij [de buitenaardsen, TW] komen om ons en planeet Aarde binnen karmische 
wetten te helpen om grote gevaren af te wenden die wij zelf geschapen hebben 
zoals: vervuiling op alle gebieden, radioactieve straling (radiation)... Deze gevaren 
zijn zo groot dat zelfs ons voortbestaan in het geding is. En daar zijn ze bezorgd om. 

Naast de ideologie komt ook het theosofische jargon tot uiting in de e-mail:
Ik wil wel opmerken dat onze ruimtebroeders die ons in hun UFO’s bezoeken nooit 
kwade bedoelingen hebben en absoluut onschadelijk zijn. Zij hebben hun bestaan 
op andere etherische gebieden dan ons grofstoffelijk leven… Zij komen van onze 
zuster planeten als Mars, Venus, Jupiter en hebben een voor ons onvoorstelbaar 
ver gevorderde technologie. Ontregeling van onze planeet heeft ook negatieve 
gevolgen voor hun stelsels. [cursivering toegevoegd]
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Dit citaat illustreert zowel het theosofische taalgebruik (‘ruimtebroeders’, ‘etherische 
gebieden’, ‘zusterplaneten’) als de ideologie dat hoger ontwikkelde wezens van Mars, Venus 
en Jupiter onze aarde bezoeken om ons bij te staan in onze ontwikkeling en te behoeden 
voor rampen. Zowel het jargon als de ideologie zijn overgenomen uit de dominante 
mythologie en zijn direct afkomstig uit de theosofie. Ook hier moeten het gebruik van jargon, 
hoewel vertaald naar het Nederlands, en het herhalen van de ufo-verhalen gezien worden 
als onderdeel van het bevestigen van de groep. De rol van de communicatie is hier dus 
niet de overdracht van informatie (het is tenslotte preken voor eigen parochie) maar het 
bijeenhouden van de groep die gevormd wordt door de gemeenschappelijke belangstelling.

Binnen de nieuwe religieuze bewegingen trekken de gechannelde boodschappen van 
het Ashtar Command, in 1952 ontstaan vanuit de I AM-beweging,6 ook in Suriname 
een relatief groot publiek. De boodschappen van de buitenaardse commandant Ashtar 
gaan vooral over een nieuw tijdperk en de spirituele ontwikkeling van de mensheid en 
passen wat inhoud en ideologie betreft volledig binnen de huidige newagespiritualiteit. 
De informatie wordt gechanneld door een Amerikaans medium (een van de leiders van 
de organisatie Church of Sananda’s Eagles, gevestigd in de Verenigde Staten) en door 
informant Henri vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Vervolgens worden de 
teksten op een vanuit de VS beheerde website geplaats en door de Surinaamse informant 
via een groepsmail minimaal een keer per week onder enkele tientallen Surinaamse 
belangstellenden verspreid. 

Er is daarbij geen publieke of groepsinteractie, zoals bij berichten op Facebook. De 
rondgestuurde berichten worden letterlijk vertaald, wat te zien is omdat in de mails zowel 
de oorspronkelijke (Engelse) tekst als de Nederlandse vertaling wordt verzonden. Daarmee 
worden deze nieuwe boodschappen dus ongewijzigd overgenomen en gereproduceerd. 
Zoals de belofte van een wereld, die volgens Ashtar al vele jaren ‘binnenkort’ komt: 

Jullie schijnen buitengewoon fel, mijn broeders en zusters, en spoedig... ja, ik zei 
dat woord... zullen jullie je Nieuwe Wereld voor jullie ogen zien bloeien, en zullen 
wij opnieuw hand-in-hand lopen. Tot dan, ik ben jullie broeder Ashtar, en waak 
immer over jullie (e-mail van Henri). 

De I AM-achtergrond wordt vooral zichtbaar in de groet aan het eind van de gechannelde 
berichten: ‘I AM Ashtar’ of ‘IK BEN Ashtar’. De theosofische invloed is onder meer terug te zien 
in de namen van enkele gechannelde meesters. Deze meesters zijn direct uit de theosofie 
overgenomen: Koot Hoomi, Morya, Saint-Germain en ook de associatie van ‘verheven 

6 I AM was rond 1930 de eerste religieuze beweging waarin verschillende ‘ascended masters’ 
gezien werden als buitenaardsen van andere planeten, hoewel ufo’s er toen nog geen rol in 
speelden (Melton, 1995; zie ook Helland, 2003). De beweging droeg een populaire vorm van 
theosofie uit (Partridge, 2003b).
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meesters’ The Great White Brotherhood (zie onder meer Hammer, 2001; Partridge, 2003b; 
Saliba, 1995a). Ook het jargon is afkomstig uit de theosofie, zoals het door theosoof en 
eerste ufo-contacpersoon George Adamski geïntroduceerde begrip ‘Space Brothers’, naar 
het uit de theosofie bekende concept ‘Brothers’ (Partridge, 2003b; zie ook Denzler, 2001).

Inhoudelijk bestaan de boodschappen uit een mix van christelijke en theosofische 
elementen, kenmerkend voor het Ashtar Command. Zo worden in de berichten naast 
Commandant Ashtar en de theosofische meesters als Saint-Germain en Morya ook 
Moeder Maria, de aartsengel Michaël en Lord Sananda, beter bekend als Jezus (‘Gods 
Messenger of Truth and Grace’) gechanneld. Andere christelijke kenmerken zijn het 
gebruik van concepten als de ‘Goddelijke Drie-eenheid’ en het ‘Christus-bewustzijn’, en er 
is veel aandacht voor christelijke feestdagen. Soms worden de christelijke, theosofische 
en newagegedachte vermengd, zoals blijkt uit een citaat van Lord Sananda/Jezus: 

[Ik vraag] jullie om, middels jullie intentie, mij te ontmoeten boven op het 
[schitterend Wit] Netwerk van Christus Bewustzijn dat jullie planeet omringt… Roep 
mij dus op zodat ik jullie in [een] meditatie bovenop het Netwerk van Christus 
Bewustzijn mag ontmoeten, en samen zullen wij een Nieuwe Dag teweegbrengen!

De gechannelde berichten van het Ashtar Command worden gekoppeld aan meditaties, 
waarover Henri per e-mail vertelt: 

Die meditaties vloeien voort uit de berichten van Ashtar, gebaseerd op gechannelde 
boodschappen van Ashtar, Saint Germain en Lord Sananda, en zijn bedoeld om 
volgens een vast patroon – het uitspreken van een bepaalde wens en specifieke 
visualisaties - met een hele groep mensen tegelijkertijd te doen, waarbij iedereen 
in zijn of haar eigen huis zit. 

Het doel is de transformatie naar een ‘hoger zelf’ of ‘multidimensionaal wezen’ en een 
‘multidimensionale aarde’: een overgang naar de vierde, vijfde en zesde dimensie door het 
verhogen van de ‘energetische trilling’. Ook in de meditaties worden de ideologie en het 
jargon letterlijk overgenomen; de mensen die mails ontvangen worden aangesproken als 
‘lichtwerkers’, die als doel hebben ‘het licht’ te verspreiden over de aarde. De theosofische 
en christelijke ‘meesters’ worden met enige regelmaat aangehaald: 

Wij verbinden ons – alle participanten afzonderlijk – met De Bron en met de kern 
van Moeder Aarde. Wij roepen Lord Sananda, Aartsengel Michael en elk ander 
Hemels Wezen van Licht naar wens op om bij ons te zijn en ons met deze meditatie 
te begeleiden.

Hoewel de inhoud van de meditaties zelf niet direct met ufo’s te maken heeft, zijn de 
meditaties wel een direct uitvloeisel van boodschappen van de buitenaardse meesters 
die eens met ufo’s naar de aarde kwamen maar nu via mediamieke weg contact maken. 
Bovendien stuurt Henri naast de meditaties ook informatie van internet over ufo’s en 
buitenaardsen (en complottheorieën) rond.
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Binnen de verschillende nieuwe religieuze bewegingen is duidelijk dat de ideologie niet 
alleen met een voorkeurslezing ontvangen wordt, maar ook actief gereproduceerd wordt. 
Met name bij de aanhangers van nieuwe religieuze bewegingen speelt het uitdragen 
van een ideologie, het ‘verspreiden van een boodschap’ daarbij een rol. Een zekere 
zendingsdrang is hen niet vreemd. Krishna mailt bijvoorbeeld als reactie op een uitnodiging 
voor een ufo-lezing: “Ik wil wel opmerken dat onze ruimtebroeders die ons in hun UFO’s 
bezoeken nooit kwade bedoelingen hebben en absoluut onschadelijk zijn… Ik hoop 
dat dit geluid van onschadelijkheid goed doorkomt op jullie bijeenkomst.” Ook Henri 
doet meermaals suggesties, waarbij de toon soms wat treng wordt. Zo mailt hij het ufo-
meldpunt naar aanleiding van een internetbericht over een vermeende off the record 
opmerking van de Russische premier Dmitri Medvedev dat buitenaardse wezens op aarde 
zijn en contact hebben met de Russische overheid: 

De informatie… moet beschouwd worden als een formele disclosure van het 
bestaan van buitenaardsen, hun aanwezigheid op Aarde, het waarnemen van hun 
ruimteschepen in het luchtruim van de Aarde, contacten van buitenaardsen met 
regeringen van diverse landen op Aarde, etc. Ik roep jullie op om dit te bespreken 
en te besluiten om het ‘wereldkundig’ te maken, in ieder geval in Suriname. Dit 
is jullie moment van de waarheid… Breng het formeel naar de samenleving, bv in de 
vorm van een persconferentie en daarbij behorende persverklaring. Laat deze kans 
niet aan jullie voorbij gaan. Dit is jullie verantwoordelijkheid, en van niemand anders. 
[cursivering toegevoegd]

Deze citaten laten een zeer duidelijke bevestiging en actief uitdragen van de dominante 
ufo-mythologie zien.

Naast de religieuze uitgangspunten en algemene religieuze thema’s in de ufologie worden 
ook de specifiek christelijke en theosofische aspecten uit de dominante ufo-mythologie 
(die als cultuurgerelateerd kunnen worden beschouwd) overgenomen en gereproduceerd 
in Suriname: de thema’s, ideologie en het jargon. Sommige ufologen voelen daarbij de 
behoefte hun boodschap actief onder de aandacht van anderen te brengen. Om die 
reden kan ook de receptie van bovengenoemde theosofische en christelijke aspecten uit 
de dominante ufo-mythologie beschouwd worden als een voorkeurslezing.  
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6.4 LOKALE TOEVOEGINGEN AAN HET DISCOURS  

Zowel op basis van de receptietheorie als vanwege de meest voorkomende opvattingen 
over lokale aanpassing van religies kunnen ook aanpassingen verwacht worden bij de 
ontvangst van de religieuze elementen uit de ufo-mythologie. Er zijn inderdaad enkele 
lokale variaties. Om te beginnen zijn alle eerdergenoemde ufo-meldingen in strikte zin 
toevoegingen aan de mythologie: het zijn lokale verhalen over ufo’s. Wat verder opvalt in 
het Surinaamse ufo-discours, is dat het zwaartepunt soms anders ligt dan in de Verenigde 
Staten. Zo is in Suriname opvallend meer dan in de VS aandacht voor de plaats van ufo’s 
in het hindoeïsme. 

Dat blijkt onder meer uit persoonlijke gesprekken, posts op Facebook en ook uit de inhoud 
van sommige lezingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat het idee dat (sommige 
van) de vimana’s uit de Vedische geschriften eigenlijk ufo’s zijn, al sinds begin jaren 
vijftig onderdeel is van de dominante mythologie (Denzler, 2001; Tumminia, 2007). En 
de informatie waarop Surinaamse ufologen zich baseren in het discours, is eveneens 
afkomstig uit de Amerikaanse mythologie (zie bijvoorbeeld Jagbandhan, 2001a en 2011b. 
Voor voorbeelden uit de Amerikaanse mythologie zie bijvoorbeeld Childress, 2014; R. L. 
Thompson, 1995). Dat verschil in nadruk geldt niet voor de nieuwe religieuze bewegingen: 
daar overheersen de christelijke en theosofische invloeden. Overigens kan dit verschil in 
accent gezien worden als religieus aspect, maar eveneens als etnisch aspect. Omdat de 
aandacht voor de Indiase/hindoeïstische cultuur in dit geval vooral wordt gebruikt om de 
etnische identiteit uit te drukken, wat in Suriname grotendeels samenvalt met ‘raciaal’, 
en niet noodzakelijk gebonden is aan (de hindoeïstische) religie, besteed ik hieraan meer 
aandacht in hoofdstuk 7.

Een ander verschil met de dominante mythologie is dat er in Suriname weinig aandacht 
is voor ontvoeringsverhalen en dat lokale ontvoeringsverhalen en andere verhalen 
over ontmoetingen met buitenaardsen ontbreken, hoewel de verhalen uit de VS wel 
bekend zijn. Ook de ‘grey alien’ (het kleine wezen met de grote amandelvormige ogen 
dat mensen zou ontvoeren), volgens Dean (1998) een symbool voor de angsten en 
fobieën van de ‘gesegmenteerde cybercultuur’, is weliswaar bekend in Suriname, maar 
er wordt minder aan gerefereerd. Mogelijk houdt dit verband met het ontbreken van 
lokale ontvoeringsverhalen. Wel worden ook aan de meer spirituele of religieuze verhalen 
uit de mythologie verhalen toegevoegd die zich in Suriname afspelen. Naast de eerder 
beschreven ufo-meldingen gaat bijvoorbeeld het verhaal dat een Inheemse kapitein over 
ufo’s gezegd zou hebben dat het ‘de goden’ waren die terugkeerden. Dit is overeenkomstig 
de verhalen uit de dominante mythologie: ook inheemse Noord-Amerikanen zouden zich 
op die manier uitlaten over ufo’s. Verder zou er een ‘poort’ naar een andere (buitenaardse) 
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dimensie in het zuiden van Suriname zijn, en op de Julianatop van het Wilhelminagebergte 
een ‘energievortex’. Ook het oorspronkelijk theosofische idee van een ‘holle aarde’, waarin 
volgens de ufologie buitenaardse wezens hun intrek hebben genomen (zie onder meer 
Dean, 1997; Denzler, 2001; Rutkowski, 2017), is overgenomen in een lokale variant: het 
verhaal doet de ronde dat (buitenaardse) wezens afkomstig van een maan van Jupiter 
een ondergrondse basis hadden in Suriname. Overigens is dit verhaal afkomstig van 
een Amerikaans medium en via een sleutelfiguur verspreid in Suriname (PsychicFocus, 
2014). Inmiddels bevinden de buitenaardse wezens zich volgens dit medium buiten het 
aardoppervlak, en kan alleen contact gemaakt worden via meditatie, mits je op de juiste 
frequentie vibreert (persoonlijke communicatie).

Dit soort lokale variaties zijn mijns inziens vergelijkbaar met lokale varianten van de 
ufologie in Mexico (Cook, 2004). Ufo’s zijn er heel populair, mede vanwege een aantal 
spectaculaire vermeende waarnemingen. De Mexicaanse ufo-hotspots zijn inmiddels 
onderdeel van internationale newagereizen. Cook noemt een over het algemeen open 
houding tegenover ufo’s die – in elk geval volgens de Mexicaanse ufologen – typerend zou 
zijn voor Mexicanen. Andere verschillen met de Amerikaanse ufologie zitten in de lokale 
organisatie van ufo-onderzoeksgroepen. Wat de inhoud en ideologie van de mythologie 
betreft, zie ik vooral een andere nadruk en geen aanpassing in de ideologie. In Mexico is 
bijvoorbeeld relatief veel aandacht voor de Maya-archeoastronomie (archeoastronomie is 
het bestuderen van astronomie binnen de context van een bepaald cultureel wereldbeeld) 
en voor lokale meldingen van ufo’s. De ‘hotspots’ voor ufo-waarnemingen komen soms 
overeen met belangrijke plaatsen in de lokale folklore, overeenkomstig de dominante 
mythologie. De verhalen en de bedoelingen van de buitenaardsen blijven hetzelfde. Zo 
zouden aliens in Mexico waarschuwen voor een uitbarsting van de Popocatépetl, of zelfs 
proberen een uitbarsting te voorkomen. Die sterke connectie tussen ufo’s en vulkanen is 
ook bekend uit de Amerikaanse verhalen: de allereerste ufo’s van de moderne ufologie 
(1947) werden gespot bij bergen en vulkanen (Cutts, 2017b; Denzler, 2001) en ook latere 
vermeende contacten met buitenaardsen zouden hier gelegd zijn, in het bijzonder bij 
Mount Shasta en Mount Rainier. Volgens de verhalen zouden zich hier ook ondergrondse 
bases van aliens en/of de Amerikaanse overheid bevinden.

De lokale verhalen zijn weliswaar een toevoeging, maar daarmee ook een bevestiging van 
de mythologie: precies dezelfde ufo’s en aliens komen ook in Suriname (of in Mexico) voor. 
En alleen witte mensen worden ontvoerd door de buitenaardsen, Surinamers dus niet, 
en daarom zijn er geen lokale ontvoeringsverhalen (ik kom hierop terug in hoofdstuk 7). 
Deze aanpassingen passen in Festingers (1956/2011) theorie van cognitieve dissonantie, 
die beschrijft dat tegenstrijdige opvattingen binnen het discours zodanig aangepast 
worden dat ze met elkaar in overeenstemming zijn. Het fenomeen van ontvoeringen in 
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Suriname zou een tegenstrijdigheid met het dominante discours opleveren. Er is in zekere 
zin wel sprake van een wederzijdse beïnvloeding: Midden-Amerikaanse verhalen over het 
mythische wezen chupacabra bijvoorbeeld zijn opgenomen in de dominante mythologie, 
en ook ufo-meldingen uit Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen zijn opgenomen in 
de dominante ufo-verhalen (zie bijvoorbeeld Leir, 2005). En dat geldt ook voor Surinaamse 
toevoegingen: dankzij vragen van een Surinaams sleutelfiguur op een Amerikaans 
internetforum en de online gepubliceerde antwoorden, zijn de eerdergenoemde lokale 
verhalen over buitenaardsen in Suriname in de dominante ufologie terechtgekomen 
(PsychicFocus, 2014).  

Tot slot is er nog een lokaal uitvloeisel van de meditaties behorend bij de gechannelde 
boodschappen van het buitenaardse Ashtar Command. Uit deze Ashtar-meditaties is een 
eigen Surinaamse meditatiegroep ontstaan, waaraan Henri leidinggeeft: de Trinity Meditatie 
Groep Suriname. De groep ontvangers van deze mails is groter dan die van de Ashtar-
meditaties. Ook deze berichten gaan over een nieuw tijdperk en de spirituele ontwikkeling 
van de mensheid en passen wat inhoud en ideologie betreft eveneens volledig binnen de 
newage-ideologie. De nadruk ligt op het newage-uitgangspunt van een (religieuze) eenheid 
en transformatie in een nieuwe tijd: “Wij leven nu in de Eeuw van Aquarius, hetgeen de 
Eeuw van Verlichting is; het tijdperk waarin kosmische energieën en invloeden ons 
aansporen om onze geest te verlichten.” (e-mail Henri). In deze meditaties spelen fysieke 
ufo’s geen centrale rol meer: deze uitvoeringspraktijk heeft vooral kenmerken van de 
newage-ideologie: het overgaan naar een nieuwe tijd. Wel komen de hoger ontwikkelde 
buitenaardse wezens “Lord Sananda, Aartsengel Michael en alle andere aanwezige 
Hemelse Wezens van Licht” nog steeds aan het woord. Terwijl het jargon en de ideologie 
overeind blijven en de meditaties worden ingeleid met gechannelde boodschappen, zijn 
de onderwerpen in deze meditaties heel specifiek gericht op de Surinaamse samenleving, 
zoals het beleid van president Bouterse, de stand van zaken in bauxietwinning en het 
milieu. En over de newagegedachte van eenheid schrijft Henri: 

[Dit is gebaseerd] op hetzelfde universeel principe, dat ons in een andere vorm 
reeds eerder verrijkt en geïnspireerd heeft, te weten ‘Eenheid in Verscheidenheid’, 
of anders gezegd ‘Harmonie in Diversiteit’. Het is nu de tijd dat wij dit grondprincipe, 
dat ons zoveel zegeningen gebracht heeft door het toe te passen in een multi-
ethnische samenleving – alhoewel op een beperkte schaal – nu ook consequent 
in de praktijk te brengen in de relatie Mens-Aarde-Natuur. 

Hij refereert daarbij aan de filosofie van ‘eenheid in verscheidenheid’ van de Surinaamse 
filosoof, econoom en schrijver Jnan Adhin. De gechannelde boodschappen die de e-mails 
begeleiden, neemt Henri wel letterlijk over. Uiteindelijk wordt hij zich ervan bewust dat 
alles wat hij doorstuurt volledig is gebaseerd op de theosofische en christelijke leer. Zo 
schrijft hij begin 2013 als begeleidende tekst bij een van de e-mails die hij doorstuurt: 
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Lieve mensen, Op de dag van Holi Phagwa stuur ik jullie dit bericht over het paas- 
en pinkstergebeuren. Het komt toevallig zo uit, en het zal wel een reden hebben, 
maar wat dat is weet ik (nog) niet. :-) In het boek ‘Nature Spirits and what they 
say’ geven natuurgeesten via Verena Stael von Holstein door hoe zij deze periode 
ervaren. Helaas worden slechts de christelijke gedenk- en feestdagen besproken. 
[. . . ] Shub Holi Phagwa! Namaste.

Niet lang daarna wordt mede vanuit de mailgroep het initiatief genomen om contact te 
leggen met andere religieuze of spirituele groepen in Suriname om samen het Spiritueel 
Evenement7 als onderdeel van het culturele festival Carifesta XI (augustus 2013) te 
organiseren. Onder meer de Soefi Beweging Suriname en de winti-organisatie Fiti fu Wini 
deden hieraan mee. 

Waar een dergelijke samenwerking in de oorspronkelijke uitvoering van de Ashtar-
meditaties of newage-ideologie niet voorkomt, lijkt Henri zich ervan bewust in een 
multireligieuze samenleving te wonen en handelt daar ook naar. In die zin is het lokale 
initiatief als een toevoeging aan de Ashtar-meditaties te zien. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt dat het merendeel van de organisaties dat is gevraagd voor het spirituele 
Carifesta-evenement, de newagegedachte onderschrijft of er qua ideologie aan grenst, 
zoals de stichting Ecosystem 2000 en Kristaroma, een winkel voor spirituele producten. 
De flyer waarmee het evenement wordt aangekondigd, is opgesierd met newagesymbolen 
als een regenboog en heeft de kop ‘Awakening’, verwijzend naar het ontwaken van het 
bewustzijn in de nieuwe tijd. Het lokale initiatief lijkt dus vooral te fungeren als een middel 
om de newage-ideologie over te brengen: het uitgangspunt van de newage-ideologie is 
tenslotte dat er slechts één mondiale spiritualiteit nodig is die de doctrinaire grenzen van 
religies overschrijdt (Hanegraaff, 2001). Voor zover mij bekend is er geen vervolg aan de 
samenwerking gegeven. De inhoud, ideologische boodschappen en het taalgebruik in de 
meditatiemails is sindsdien niet veranderd. 

7 Het evenement bestond uit workshops, lezingen, muziek en meditaties.
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6.5 CONCLUSIE  

In dit hoofdstuk stonden de religieuze kenmerken van de ufo-mythologie centraal. Uit 
de discoursanalyse blijkt dat de algemene religieuze uitgangspunten en kenmerken 
van de dominante mythologie door de Surinaamse ufologen worden overgenomen: de 
dominante betekenis wordt herkend, bevestigd en gereproduceerd. Dat ligt enigszins 
voor de hand, aangezien het (semi-)religieuze uitgangspunt dat hoogontwikkelde wezens 
van andere planeten met behulp van bovennatuurlijk aandoende technologieën onze 
planeet aandoen de ufo-mythologie deels definieert. Maar ook specifiek christelijke 
en theosofische uitgangspunten worden gereproduceerd, terwijl het merendeel 
van de Surinaamse ufo-belangstellenden van huis uit geen christen is. De invloeden 
uit het christendom en de theosofie komen het meest tot uiting in de ideologie, 
thema’s en concepten van verschillende nieuwe religieuze bewegingen. Ook deze 
zijn goed vertegenwoordigd in Suriname, waaronder de Maitreya-beweging en het 
Ashtar Command. Vooral de laatste is actief. De gechannelde boodschappen van de 
‘buitenaardse meesters’ worden ongewijzigd rondgestuurd binnen een kleine groep 
Surinaamse belangstellenden. 

Er zijn daarnaast diverse variaties te zien. Zo worden enkele lokale verhalen aan de 
mythologie toegevoegd, vooral over ufo’s die in Suriname gezien zouden zijn en verhalen 
over een ondergrondse basis van buitenaardsen die zich in het verre verleden in het 
zuiden van het land bevond. Daarbij is sprake van enige wederzijdse beïnvloeding: 
dankzij vragen van een Surinaamse sleutelfiguur op een Amerikaans forum, is een enkel 
Surinaams verhaal in de Amerikaanse ufologie terechtgekomen. Verder valt op dat de 
nadruk soms iets anders ligt dan in de dominante mythologie. Zo is er bijvoorbeeld 
minder aandacht voor de ontvoeringsverhalen uit de Amerikaanse mythologie. 
Lokale ontvoeringsverhalen of verhalen over lokale ontmoetingen met buitenaardsen 
ontbreken. 

Deze bevindingen zijn niet eenduidig in te passen in de classificatie van Hall (1973/2001). 
De betekenis van de mythologie en de ideologie veranderen namelijk niet met de variaties. 
Integendeel, de dominante mythologie wordt juist bevestigd door de toevoegingen en 
weglatingen: de ufo’s bestaan en komen ook naar Suriname. Ook het ontbreken van 
lokale ontvoeringsverhalen bevestigt de vermeende agenda van de buitenaardsen: 
alleen witte mensen worden door hen ontvoerd. Ontvoeringen van Surinamers zou een 
tegenstrijdigheid met het dominante discours opleveren. Om die reden beschouw ik de 
receptie van de religieuze aspecten van de ufo-mythologie in Suriname, ondanks enkele 
lokale variaties, als een voorkeurslezing. 
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De belangrijkste bepalende factor hierbij is naar mijn mening de dominante positie van 
de Amerikaanse populaire cultuur en de soft power, waardoor de ontvangers (mogelijk 
onbewust) worden overgehaald om de dominante lezing te accepteren. Die dominante 
lezing wordt ondersteund door de cultural proximity van het christendom: vanwege de 
invloed van de christelijke kerken in ook andere instituties dan gebedshuizen, zijn veel 
christelijke dogma’s, gebruiken, thema’s, symbolen en verhalen ook bekend bij mensen 
met een andere religieuze achtergrond. Die vertrouwdheid kan van invloed zijn op 
een positieve ontvangst van de verschillende ufo-verhalen met christelijke thema’s. De 
voorkeurslezing is daarmee grotendeels het gevolg van ongelijke machtsverhoudingen.

De aanname dat ufo’s vanwege het religieuze, mysterieuze element van het fenomeen 
per definitie veel ruimte bieden voor (lokale) interpretatie, blijkt niet correct. Ufo’s in de 
letterlijke betekenis van het woord (unidentified flying objects) laten weliswaar ruimte voor 
uiteenlopende interpretaties, maar de in dit onderzoek beschreven ufo-mythologie is al 
een (culturele) interpretatie van niet-geïdentificeerde vliegende objecten. De inhoud van 
de Amerikaanse ufo-verhalen is een weerspiegeling van politieke, raciale en interculturele 
verhoudingen in de Verenigde Staten, bezien vanuit wit perspectief. Er is daarmee veel 
minder ruimte voor interpretatie dan het fenomeen op het eerste gezicht doet vermoeden.  
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7.1 DE RECEPTIE VAN RACIALE THEMA’S   

In dit hoofdstuk staan de raciale thema’s en ideeën uit de ufo-mythologie centraal. In deze 
raciale thema’s is het wit-Amerikaanse perspectief en de invloed van rassentheorieën uit 
de koloniale tijd duidelijk zichtbaar. Dat komt onder meer tot uiting in de raciale hiërarchie 
waarvan sprake is in de verhalen. Daarin worden de witte, blonde buitenaardsen als 
superieur beschouwd. Ook is in het discours sprake van racisme en stereotypering van 
niet-witte Amerikanen (Kelley-Romano, 2006; Roth, 2005; Vallée, 1979). Aspecten van 
de ufo-mythologie zijn daarmee een moderne variant van een racistische ideologie met 
wortels in de koloniale periode, die mogelijk onbedoeld door ufologen gereproduceerd 
wordt. De ideologie van een witte suprematie, verpakt in verhalen over een hiërarchie van 
buitenaardsen en hun menselijke afstammelingen op aarde, sluit echter niet noodzakelijk 
aan op het wereldbeeld van de ontvangers. Zeker niet wanneer zij het kolonialisme en 
de bijbehorende ideeën over een raciale hiërarchie vanuit een ander perspectief hebben 
beleefd, zoals het merendeel van de Surinaamse bevolking. In een geschiedenis van 
slavernij en contractarbeid hebben in het bijzonder Creolen maar ook andere groepen 
de gevolgen ervan beleefd als onderdrukten die door de onderdrukkers als inferieur 
werden beschouwd. Mogelijk kijken zij daardoor anders tegen de raciale oordelen zoals 
die in de ufo-mythologie verweven zijn. In dit hoofdstuk wordt de vierde deelvraag van het 
onderzoek beantwoord: In hoeverre en op welke manier worden de raciale elementen 
uit de Amerikaanse ufo-verhalen overgenomen?

Kenmerkend voor de raciale thema’s in de ufo-mythologie is het onderscheid dat gemaakt 
wordt tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘zij’ niet alleen de buitenaardsen zijn, maar ook andere 
bevolkingsgroepen. Daarbij worden sommige groepen als superieur ten opzichte van 
andere beschouwd. Het ufo-discours bevat dus polariserende elementen, waarbij het 
onderscheid tussen rassen wordt benadrukt en fysieke kenmerken worden gekoppeld aan 
sociale. Bij de receptie van dit raciale discours speelt de lokale context een rol. In Suriname 
is sinds de koloniale tijd sprake van een duidelijk onderscheid tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Er is daarbij ook sprake van een raciale hiërarchie en groepsoordelen. 
Het onderscheid is nog steeds zichtbaar in de samenleving, en identiteit wordt voor een 
belangrijk deel uitgedrukt in termen van de bevolkingsgroep waartoe iemand behoort. 

Uit het discours blijkt dat een belangrijk deel van de raciale thema’s uit de ufo-verhalen 
wordt overgenomen en gereproduceerd, waaronder het idee van een raciale hiërarchie 
onder buitenaardsen en onder mensen. Ook de stereotypering van enkele niet-witte 
bevolkingsgroepen wordt door verschillende Surinaamse ufologen overgenomen. Zij 
onderscheiden zich daarbij qua afkomst nadrukkelijk van andere bevolkingsgroepen. Dit 
gebeurt in een verborgen discours en daarom is er geen discussie over met ufologen 
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van een andere raciale afkomst. De receptie van de ufo-mythologie is daarmee deels ook 
lokaal een weerspiegeling van raciale verhoudingen, al liggen die verhoudingen anders dan 
in de Verenigde Staten. De centrale rol die afkomst speelt in het sociaal-maatschappelijk 
leven in Suriname en de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen is 
hierbij doorslaggevend. Het grotendeels overnemen van het raciale discours kan worden 
verklaard vanuit het overnemen van de dominante mythologie, ondersteund door lokale 
raciale normbeelden die hun oorsprong hebben in de koloniale periode. De lokale variaties 
zijn een reflectie van de onderlinge groepsverhoudingen in Suriname.

In de volgende paragraaf maak ik eerst concreet hoe de raciale ideeën tot uiting komen 
in het dominante ufo-discours en definieer ik racisme. Daarna beschrijf ik het ontstaan en 
de verspreiding van de racistische ideologie die verweven is in de ufo-verhalen. Vervolgens 
bekijk ik in paragraaf 7.3 aan de hand van een analyse van het lokale discours hoe de 
thema’s en elementen worden overgenomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie.  
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7.2 RACISME, MONDIALISERING EN UFO’S  

7.2.1 Ras en racisme in het dominante discours 
Verschillende auteurs laten zien dat de Amerikaanse ufo-mythologie een weerspiegeling is 
van raciale en culturele verhoudingen in de Verenigde Staten, bezien vanuit wit perspectief. 
De ufo-mythologie is ‘gecodeerd’ met thema’s en concepten als ras, maar ook met racisme 
en antisemitisme. Het gaat daarbij niet altijd om expliciete uitspraken, maar vooral om: 

1.  een focus op raciale kenmerken van mensen en buitenaardsen; 
2.  de vermeende buitenaardse oorsprong van verschillende mensenrassen; 
3.  een relatie tussen de biologische en sociale kenmerken van mensen en 

buitenaardsen; 
4.  het idee van een raciale hiërarchie onder zowel buitenaardse wezens als mensen 

(zie onder meer Barkun, 2013; Denzler, 2001; Goodrick-Clarke, 2002; Kelley-
Romano, 2006; Roth, 2005; Tromly, 2017; Vallée, 1979), zie ook de Appendix. 

De ideeën over ras zijn niet alleen te vinden bij religieuze ufo-groepen en in verslagen 
van mensen die zeggen contact te hebben (gehad) met buitenaardsen. Elementen 
ervan zijn ook doorgedrongen tot het discours van meer serieuze onderzoekers van 
ufo-waarnemingen, stelt Roth (2005). Dit raciale discours vloeit voort uit een racistische 
ideologie die onderdeel is van de ufo-mythologie. 

Van het concept ‘racisme’ bestaat geen eenduidige definitie, maar Garner (2017) betoogt 
dat een definitie in elk geval drie elementen moet omvatten:

1.  een historische machtsrelatie (waarbij een groep geracialiseerd is); 
2.  een ideologie waarin de mensheid te verdelen is in verschillende rassen; 
3.  discriminatie op basis daarvan, zowel in ideeën als gedrag. 

Miles en Brown (2003) volgend acht ik het van belang hierbij een vermeende raciale 
hiërarchie expliciet te noemen. Ook wil ik het koppelen van fysieke kenmerken aan sociale 
kenmerken, zoals het idee dat er een samenhang is tussen ‘ras’ en intelligentie, eraan 
toevoegen. Voor dit onderzoek definieer ik racisme, gebaseerd op de omschrijvingen 
van Blommaert (2000), Debandt (2006), Garner (2017), Golash-Boza (2016) en Miles en 
Brown (2003), als: alle bewuste en onbewuste ideeën en gedragingen die voortvloeien uit 
de ideologie dat ‘rassen’ groepen mensen zijn wier fysieke verschillen zijn gekoppeld aan 
significante culturele en sociale verschillen, en die zich hiërarchisch ten opzichte van elkaar 
verhouden waardoor sommige ‘rassen’ als inferieur aan andere worden beschouwd. In 
navolging van Bonilla-Silva (1997), Garner (2017) en Miles en Brown (2003) beschouw ik 
racisme daarbij als een door de dominante groep gecreëerde ideologie, die het belang 
van die dominante groep reflecteert. Het is de raciale hiërarchie die in raciaal of racistisch 
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discours centraal staat. Het discours is in zekere zin ook polariserend, omdat de kern van 
de gedachte steeds het verschil benadrukt tussen ‘wij’ en ‘zij’ (zie bijvoorbeeld Hall, 1997; 
Miles & Brown, 2003).

Ook in de ufo-mythologie staat het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ centraal, en dat geldt 
opmerkelijk genoeg niet alleen voor het onderscheid tussen buitenaardsen en mensen 
(waarbij de nadruk juist zou komen te liggen op de overeenkomst tussen alle mensen, 
in relatie tot de buitenaardsen), maar ook tussen verschillende bevolkingsgroepen en 
buitenaardsen onderling. Binnen de ufologie heerst namelijk het idee dat er meerdere 
buitenaardse rassen bestaan (Barkun, 2013; Icke, 2001; Denzler, 2001; Lewis, 2000; 
Tumminia, 2007). Dit ‘ras’ wordt vaak gekoppeld aan het karakter, temperament, de agenda 
en aanleg van de aliens (Barkun, 2013). Zo hebben de ‘Grey aliens’, de karakteristieke 
wezentjes met hun grote hoofd en grote ogen, “no emotions and little regard for human 
life”, zijn alienrassen als de Wacshashas “negative, powerful, aggressive beings” (“Known 
types of aliens and races”, z.j.). en de Arcturians “the most loving and non-judgmental 
beings you can possibly imagine” (“Aliens species active in Earths evolution”, z.j.).

Er zou bovendien een hiërarchie bestaan, met bovenaan de moreel en intellectueel 
superieure, blonde en meestal blauwogige aliens die ‘Nordics’ genoemd worden, en lager 
op de ladder de kleinere grijze of donkere wezens (Barkun, 2013; Kelley-Romano, 2006; 
Roth, 2005). De blonde, witte ‘Nordic’ aliens worden gepresenteerd als een geïdealiseerde 
versie van mensen (vanuit wit perspectief) en worden meestal geassocieerd met spirituele 
groei, bescherming en liefde (Kelley-Romano, 2006). Ook de ‘wijze meesters’ uit de nieuwe 
religieuze bewegingen worden allen beschouwd als wit, zoals te zien is op afbeeldingen 
of een enkele vermeende foto van de meesters (bijvoorbeeld in Marcus, 1987, p. 2; zie 
ook Hanegraaff, 2001; Vallée, 1979). De kleinere grijze aliens worden beschouwd als 
emotioneel onderontwikkeld en ondergeschikt (Kelley-Romano, 2006; Roth, 2005). Over 
de donkerbruine aliens die in Varginha, Brazilië zouden zijn gezien na de vermeende crash 
van een ufo aldaar, wordt gespeculeerd of zij niet slechts ‘lading’ waren in plaats van de 
bemanning van de ufo (in Leir, 2005, p. 125). 

Roth (2005) ziet bovendien een overeenkomst tussen de omschrijving van de grey aliens 
en hoe vooral in de jaren vijftig tegen de (overwegend Aziatische) immigranten werd 
aangekeken: gevlucht voor de omstandigheden in hun plaats van herkomst, klein, verzwakt, 
afhankelijk, zeer intelligent maar emotioneel minder ontwikkeld (zie ook Tromly, 2017). 
Barkun (2013) ziet bepaalde fysieke stereotypen en gedragskenmerken uit het traditioneel 
antisemitisme geprojecteerd op enkele buitenaardse rassen, waarbij sommige aliens 
zouden fungeren als ‘surrogaat-joden’ (p. 142). Antisemitisme komt verder tot uiting in 
verschillende ufo-gerelateerde complotverhalen waarin Joden ervan worden beschuldigd 
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de wereldheerschappij te willen vestigen (zie bijvoorbeeld Cooper, 1991; Icke, 1995). 
Complotgoeroe Icke (1994,1995) dringt eropaan Holocaustontkenners serieus te nemen,1 
en verwijst meermaals naar als racistisch en fascistisch bekendstaande tijdschriften. 

‘Ras’ en raciale kenmerken in uiterlijk blijken een belangrijke kwestie te zijn als het gaat 
om het categoriseren van de buitenaardsen en hun ‘uitverkorenen’. Zo valt op dat veel 
personages in de verhalen van ontmoetingen met buitenaardsen beschreven worden 
op basis van hun ras. Dat begint al met de eerste contactpersoon, George Adamski, als 
hij zijn ontmoeting met alien Orthon beschrijft: “large but calm grey-green eyes… slightly 
higher cheek bones than Occidental, but not so high as an Indian or an Oriental… his 
skin colouring would be an even, medium-colored suntan” (Leslie & Adamski, 1953, p. 
195; zie ook Denzler, 2001; Roth, 2005; Vallée, 1979). Ook latere contactees en abductees 
beschrijven de buitenaardsen vooral op basis van hun vermeende raciale kenmerken, 
onder wie het echtpaar Betty en Barney Hill, dat in 1961 als een van de eersten claimde 
door buitenaardsen ontvoerd te zijn (Denzler, 2001; Fuller, 1966; Roth, 2005; Tromly, 
2017). Volgens de Hills zouden de aliens bovendien vooral nieuwsgierig geweest zijn naar 
de gemengde relatie tussen de witte Betty en de Afro-Amerikaanse Barney (Denzler, 2001). 
Ze laten weten zelf belangstelling te hebben voor de ideeën van biologisch antropoloog 
en polygenist Carleton S. Coon (1962), die in zijn boek over het ontstaan van de menselijke 
rassen onder meer een hiërarchie van Kaukasische, negroïde en mongoloïde rassen 
beschrijft en waarschuwt voor rasvermenging (Fuller, 1966). 

Het raciale aspect is ook duidelijk terug te zien in verhalen over buitenaardse ontvoeringen. 
Niet alleen als het gaat om de verschillende buitenaardse rassen die er een rol in spelen of 
over het scheppen van een nieuw, hybride ras (zie bijvoorbeeld Mack, 1994). Opmerkelijk 
is vooral dat de mensen die claimen ontvoerd te zijn, vrijwel zonder uitzondering wit zijn 
(Bader, 2007; Kelley-Romano, 2006; Roth, 2005; Tromly, 2017). Dat zou geen toeval zijn, 
maar bewust gebeuren:

[The] reptilians had been pursuing the Aryan peoples around the universe, because 
the blood of the white race was particularly important to them for some reason and 
the blondhaired, blue-eyed genetic stream was the one they wanted more than any 
other. (“Known types of aliens and races”, z.j.)

Verschillende ontvoerden zeggen dat volgens de aliens de genen van witte mensen 
veiliggesteld moeten worden in verband met een toekomstige ramp, waarbij een groot 
deel van de wereldbevolking getroffen zal worden (Roth, 2005). Ondanks de angstige 
ervaring beschouwen verschillende ontvoerden zichzelf daarom uiteindelijk vooral als 

1 Hoewel hij op andere momenten een mysterieuze Joodse elite verantwoordelijk houdt voor de 
Holocaust (Barkun, 2013).
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uitverkorenen (Mack, 1994). Een enkele abductee denkt dat de aliens eenvoudigweg niet 
goed om weten te gaan met de lichamelijke kenmerken van donkere mensen (Roth, 2005; 
zie ook Kelley-Romano, 2006). De geïnterviewden vonden deze conclusies niet altijd prettig 
maar hadden het ‘feit’ geaccepteerd (Roth, 2005). Volgens Kelley-Romano (2006) is het 
discours over de verschillende alienrassen een middel om raciaal-gebaseerde angsten 
te ordenen. Ze noemt de abductionverhalen een impliciet discours van uitsluiting en 
hiërarchie en spreekt over “a tiny veiled white supremacist extraterrestrial hierarchy” 
(2006, p. 403).  

De hiërarchie van de aliens zou ook terug te zien zijn bij mensen (Roth, 2005; Vallée, 
1979). Een populair idee onder ufo-belangstellenden is namelijk het idee van een 
‘alien intervention’, een theorie die ervan uitgaat dat buitenaardsen een rol spelen in 
de menselijke evolutie door genetisch materiaal van aliens te vermengen met dat van 
mensen. De verschillen in bevolkingsgroepen zouden zijn ontstaan doordat verschillende 
buitenaardse rassen elk hun genetisch materiaal hebben gebruikt bij de creatie van een 
groep mensen. Daarom geldt de raciale hiërarchie van de aliens ook voor de verschillende 
soorten mensen (zie onder meer Icke, 2001; Macchoi, 2012). Daarbij wordt vaak verwezen 
naar godheden uit de Mesopotamische mythologie, de Anunnaki, die volgens schrijvers 
Sitchin (1999) en Tellinger (2005) eigenlijk buitenaardsen waren. Maar ook andere 
buitenaardse rassen zouden betrokken zijn bij een interventie in de menselijke evolutie 
(zie bijvoorbeeld Drude Radio, 2016). Zo bestaat het verhaal, onder meer verkondigd 
door samenzweringsgoeroe David Icke, dat vermenging van buitenaardse reptielen met 
blonde, blauwogige ‘Nordic-mensen’ resulteerde in een oud ‘master race’, de Ariërs, dat 
uiteindelijk de elite op aarde zou vormen (Icke, 2001; zie ook Partridge, 2004). Sommige 
mensen zouden meer (elite) buitenaards bloed hebben dan anderen (Roth, 2005; Vallée, 
1979). Overigens is het concept van een Noords ras afkomstig uit de negentiende-
eeuwse rassenleer. Deze ‘Noordsen’ werden later door de nazi’s beschouwd als de meest 
superieure Ariërs, die het ‘meesterras’ vormden (Gregor, 1961; Kurlander, 2017).

Andere buitenaardse wezens zouden in de oudheid een speciaal slavenras hebben 
gecreëerd om zware werkzaamheden op aarde te laten uitvoeren, zoals het delven van 
goud: “Human beings appear to be a slave race languishing on an isolated planet in a 
small galaxy. As such, the human race was once a source of labor for an extraterrestrial 
civilization and still remains a possession today” (Bramley, 1993, p. 34, zie ook Tellinger, 
2005). Dit slavenras zou volgens sommige auteurs zijn voortgekomen uit de genetische 
manipulatie van apen (Denzler, 2001, Saliba, 1995a; zie ook Von Däniken, 1970). Deze 
mensen moesten net pienter genoeg zijn om bevelen uit te kunnen voeren, maar ook 
weer niet zó intelligent dat ze tegen de slavernij in opstand zouden willen komen (Denzler, 
2001). Al bij de vroege Ashtar-beweging, begin jaren vijftig van de vorige eeuw, wordt 
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gesproken over de creatie van een lager ras (Helland, 2003). Volgens sommigen zouden 
alleen mensen van Afrikaanse afkomst afstammen van dit slavenras (“Annunaki: Creation 
of humans”, z.j.; Macchoi, 2012). 

De vermeende hiërarchie onder mensen komt ook ter sprake in het discours van de 
(meestal witte) Amerikaanse ufologen. Een Amerikaans ufo-contact (contactee) vertelt over 
de creatie van het Aziatische ras door aliens: “The concentration on individuality is not 
there… [A] person… can be sacrificed for the good of the whole” (in Roth, 2005, p. 76). 
De bekende ufo-adept Robert Girard (geciteerd in Roth, 2005, p. 88) vertelt dat de ‘gele, 
rode en zwarte rassen’ eerdere mislukte pogingen van de aliens zijn een mensenras te 
creëren. De witte mens uiteindelijk, vertegenwoordigt een spiritueel superieur product, 
dat tot doel heeft de andere rassen te overheersen. Een zienswijze die weliswaar lang 
niet door alle ufologen bewust ondersteund wordt, maar een hiërarchie onder menselijke 
bevolkingsgroepen vloeit logischerwijs voort uit de eerdergenoemde aannames als een 
raciale hiërarchie onder buitenaardse wezens en de genetische inmenging door die 
verschillende rassen in de menselijke evolutie, met de verschillende soorten mensen tot 
gevolg.  

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw vermengden zich racistische ideologieën van 
Amerikaans extreemrechts met de ufo-verhalen. De grote belangstelling voor ufo’s bleek 
een middel om bepaalde extreemrechtse sentimenten die tot dan toe slechts in kleine 
kring de ronde deden, te verspreiden onder een miljoenenpubliek (Barkun, 2013; Saler et 
al., 1997). Dat was succesvol vanwege een gelijkenis in thema’s, zoals een onbetrouwbare 
overheid, ondergrondse bases en geïmplanteerde microchips (Barkun, 2013). Bepaalde 
ufo-verhalen, zoals die van de populaire schrijver David Icke, zijn daarom zeer in trek bij 
extreemrechts (Barkun, 2013; Ronson, 2001). Vermeldenswaard is in dit verband een 
incident uit mei 2017, toen een directeur van de grootste Amerikaanse ufo-organisatie 
MUFON in opspraak kwam na een racistische opmerking op internet. Hij schreef toen 
onder meer:

Everything this world is was created by Europeans and Americans. F’ing blacks didn’t 
even had a calendar, a wheel or a numbering system until the Brits showed up. Google 
serotonin by race, IQ by race and violent crime by race and then compare that to the 
F’ing message the media portrays. (in Cutts, 2017a)

De MUFON nam in eerste instantie geen afstand van de opmerkingen, omdat het een 
persoonlijke mening van de directeur was. De publieke verontwaardiging leidde uiteindelijk 
tot zijn vertrek. Overigens liet eerder een andere MUFON-directeur publiekelijk zijn affiniteit 
met wit-suprematisten blijken in een Facebook-bericht van de whitepride-beweging, met 
daarbij het logo van een kruis in een cirkel, zoals gebruikt door de Amerikaanse whitepride-
beweging en neonazi’s (zie Cutts, 2017a).
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Sinds de jaren negentig is ook een ‘nazi-ufo-theorie’ in de mythologie opgenomen. 
De ideologie en politiek van de nazi’s was al nauw verweven met mythologisch, 
paganistisch en bovennatuurlijk2 denken, met invloeden uit onder meer de theosofie 
en grenswetenschappen. Dat uitte zich onder meer in occulte theorieën waarin 
de Indo-Germaanse volkeren een goddelijke afstamming hebben, terwijl de Joden, 
Afrikanen en Neanderthalers zouden afstammen van apen. De nazi’s dehumaniseerden 
en demoniseerden bovendien hun vijanden, waaronder Joden, communisten en 
vrijmetselaars, door beelden van deze ‘others’ te koppelen aan beelden van vampiers en 
andere (bovennatuurlijke) monsters (Kurlander, 2017). 

Het vertrekpunt van de nazi-ufo-theorie is dat een deel van de ufo’s niet van buitenaardse 
afkomst is, maar werd ontworpen door nazi’s. Het verhaal dat Hitler de oorlog overleefd 
zou hebben – een verhaal dat kort na de Tweede Wereldoorlog door alle grote kranten 
in de VS en Europa werd overgenomen – werd gecombineerd met het verhaal dat de 
Duitsers in de oorlog werkten aan ruimtevaartuigen (Goodrick-Clarke, 2002; Kurlander, 
2017). Hitler en de zijnen zouden hieraan na de oorlog verder gewerkt hebben, vanaf een 
basis in Antarctica en met buitenaardse assistentie (Barkun, 2013; Goodrick-Clarke, 2002). 
Ook in deze nazi-ufo-mythologie wordt gesproken van superieure en ondergeschikte 
buitenaardse rassen, van een vermenging van buitenaardsen met mensen en de creatie 
van een slavenras. Dat heeft zijn oorsprong in de onder nazi’s populaire Ariosofie, de 
pseudowetenschap die uitgaat van de suprematie van het Arische ras, door theosofen 
wel het ‘wortelras’ genoemd. De Arische mythe werd in de achttiende en negentiende 
eeuw in Europa door een breed publiek aangehangen. De kern van het verhaal is dat een 
superieur oervolk dat eens vanuit de Himalaya naar Europa kwam, de voorouders zijn van 
de huidige witte West-Europeanen (Poliakov, 1979). In de negentiende eeuw was er een 
nauw verband tussen de belangstelling voor deze Arische mythe en een fascinatie voor 
de Noordse mythologie (Kurlander, 2017). In de ufologie klinkt een connectie met deze 
Noordse mythologie nog door in de verhalen over de superieur geachte, lange blonde 
Nordic aliens.  

7.2.2 Van koloniaal racisme tot ufologie
Ideeën over een menselijke hiërarchie zijn niet nieuw. Dergelijke ideeën zijn terug te 
voeren tot voor de christelijke jaartelling en leefden op in verschillende periodes (Poliakov, 
1979). Maar de raciale focus en racistische ideeën zoals die voorkomen in de ufologie, 
vloeien voort uit een racistische ideologie die zijn oorsprong vindt in de periode van de 

2 Kurlander (2017) spreekt nadrukkelijk van ‘bovennatuurlijk’ en niet van ‘occult’, omdat occulte 
bewegingen een besloten karakter hebben terwijl de ideologie van de nazi’s juist voor een 
breed publiek bedoeld was.
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trans-Atlantische slavernij en de kolonisatie van de Amerika’s. Europese wetenschappers 
poogden toen de diversiteit te benoemen van de verschillende volkeren die tijdens het 
imperialisme ‘ontdekt’ werden. Theorieën over een raciale hiërarchie, waarbij wit-Europees 
bovenaan staat en zwart-Afrikaans onderaan, werden onder meer gebruikt om de slavernij 
te legitimeren (Golash-Boza, 2016; Hall, 1997; Quijano & Ennis, 2000). Verschillende 
auteurs beschouwen ‘ras’ dan ook als een modern en sociaal geconstrueerd concept, 
verbonden met het idee van witte of Europese superioriteit dat werd gecreëerd ten tijde 
van de trans-Atlantische slavernij en de kolonisatie van de Amerika’s3 (Golash-Boza, 2016; 
Grosfoguel, 2004; Hall, 1997; Mills, 1997; Quijano & Ennis, 2000). Zoölogen als Linnaeus 
en Cuvier bijvoorbeeld ontwikkelden theorieën over categorieën van menselijke rassen, 
waarbij ze fysieke kenmerken aan morele en culturele eigenschappen koppelden (Garner, 
2017; Golash-Boza, 2016; Hall, 1997; Poliakov, 1979). Deze raciale categorieën waren voor 
een belangrijk deel gebaseerd op westerse paradigma’s als het Bijbelse scheppingsverhaal, 
aannames over de relatie tussen klimaat en biologie, christelijke thema’s als goddelijkheid 
en hiërarchie en Europese folklore over vampiers en duivels (Roth, 2005). Aanhangers 
van de rassentheorieën maakten onderscheid tussen ‘geciviliseerde’ (witte) en ‘barbaarse’ 
(zwarte) volkeren.

Bij een van de eerste pogingen om tot een indeling van de rassen te komen, werden 
indianen overigens niet gezien als aparte rasgroep maar als een soort spiegel voor witte 
mensen; zij werden beschouwd als ‘nobele wilden’. Ook Indiërs werden door sommigen 
beschouwd als ‘donkere Europeanen’ (Poliakov, 1979). Afrikanen daarentegen werden 
onder meer door filosoof Voltaire omschreven als ‘apenras’, waaraan vooral dierlijke 
eigenschappen als een sterke seksuele drift en fysieke kracht werden toegeschreven (Hall, 
1997; Poliakov, 1979). De Afrikaanse tot slaaf gemaakten zouden van nature geschikt 
zijn om te dienen en alleen functioneren onder een witte meester (in Hall, 1997). De 
achttiende- en negentiende-eeuwse ideeën over een raciale hiërarchie vormen, zo stelt 
Golash-Boza (2016), de basis voor raciaal denken vandaag de dag, hoewel tegenwoordig 
ook andere categorieën gebruikt worden. Het idee van een witte superioriteit, eens 
ontstaan om de slavernij van zwarte Afrikanen te legitimeren, is de kern van het racistisch 
discours (Garner, 2017; Van Dijk, 2016).   

Raciale stereotyperingen zoals hierboven beschreven spelen (nog steeds) een significante 
rol binnen het racisme. Deze stereotyperingen laten ook de machtsverhoudingen duidelijk 
zien. Volgens Hall (1997) is stereotyperen dan ook een aspect van wat Antonio Gramsci 

3 Waarbij het onderscheid op basis van een vermeend ras niet verward moet worden met 
schoonheidsidealen en andere vormen van sociale differentiatie, zoals de associatie van een 
donkere huid met fysiek werk in de zon en (daardoor) een lichtere huid met rijkdom.
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‘de strijd om de hegemonie’ noemt, waarbij het doel van de dominante groep is om hun 
ideologie tot de norm te maken, om zo de hegemonie tot stand te brengen. Hall refereert 
daarbij aan Foucaults idee over de relatie tussen kennis en macht, en de uitdrukking 
daarvan in het discours: kennis over de ‘waarheid’, geconstrueerd door de dominante 
partij. In dit geval produceert het discours een geracialiseerde kennis over de Ander, 
kennis die wordt beschouwd als universele waarheid, als onderdeel van de werking van 
macht. Het racistisch discours speelt dus een rol in de ‘strijd om de hegemonie’. 

De oorspronkelijk Europese ideeën over ras zijn in eerste instantie vanwege het 
imperialisme en kolonialisme verspreid over delen van de wereld. Vanwege de 
mondialisering is inmiddels een groter deel van de wereld beïnvloed door het idee van 
‘white supremacy’ (Golash-Boza, 2016; zie ook Mills 1997). Ook de (verspreiding van de) 
ufo-mythologie speelt daarin een rol. Overigens ontstond de ufo-mythologie tijdens wat 
Hall (1997) het derde moment in de geschiedenis van ras en racisme in het Westen 
aanduidt: na de periode rond het begin van de slavernij en slavenhandel, en daarna 
het kolonialisme en imperialisme in Afrika, noemt Hall de periode van immigratie die 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw volgde op de dekolonisatie, en gepaard ging met 
vreemdelingenangst. Maar de racistische ideologie werd in eerste instantie onderdeel 
van de ufo-verhalen door de invloed van de theosofie. Helena Blavatsky, de oprichtster 
van de Theosophic Society, vermengde de achttiende- en negentiende-eeuwse ideeën 
over ras met een kosmische ‘rassenleer’. Het werd een esoterische weerspiegeling van de 
sociaal-darwinistische rassenleer of het zogenaamd ‘wetenschappelijk racisme’. Blavatsky’s 
leer beschrijft superieure en inferieure rassen, een ‘raciale evolutie’, en het idee dat delen 
van de bevolking door natuurrampen zullen worden uitgeroeid, waarna een toekomstig 
ras zal ontstaan uit de overgebleven bevolking (Blavatsky, 1888/2009; zie ook Partridge, 
2003b; Roth, 2005). In de verhalen die vermeende ontvoerden vertellen over het motief 
van de buitenaardsen, is deze erfenis duidelijk terug te horen: superieure witte genen 
moeten veiliggesteld worden voor wanneer de wereldbevolking gedecimeerd zal worden 
als gevolg van natuurrampen.   

De eerste ufo-religie in de Verenigde Staten werd gesticht door theosofen die geen geheim 
maakten van hun ideeën over de superioriteit van hun ‘blanke ras’ en die bovendien 
banden hadden met nazi-activisten (Roth, 2005). Zo had de theosofisch geïnspireerde I 
AM-beweging, waarvan de ideeën ten grondslag liggen aan enkele latere ufo-religies, innige 
banden met de Amerikaanse fascistische beweging Silver Shirts (Hulspas & Nienhuys, 1997; 
Roth, 2005). Een ander voorbeeld is George Hunt Williamson, de eerste ufoloog die in 1953 
de buitenaardse rassen uit het theosofische schema van raciale hiërarchie gebruikte in 
zijn boek Other Tongues -- Other Flesh, waarin ook het ‘alien-apenras’ wordt besproken 
(Roth, 2005, zie ook Barkun, 2013; Cusack, 2015). Ook later in de ontwikkeling van de 
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ufo-mythologie speelde de ufologie een rol in de verspreiding van racistische ideologieën. 
Zo werd de populaire ufo-mythologie door politiek gemotiveerde groepen gezien als 
een handig instrument voor het verspreiden van (andere) Amerikaanse extreemrechtse 
racistische sentimenten, gebaseerd op de vreemdelingenhaat van achttiende-eeuwse 
nativisten (Barkun, 2013; Saler et al., 1997). Ook aanhangers van de nazi-ufo-theorie 
maakten vanaf de jaren zeventig gebruik van de wereldwijde populariteit van de ufo’s 
en de theorie werd vanaf de jaren negentig opgenomen in de ufo-mythologie. Dergelijke 
beweging konden gebruik maken van de populariteit van de ufo-mythologie vanwege de 
overeenkomsten in de ideologie, waaronder een raciale hiërarchie.

Wereldwijd zijn inmiddels de ufo-verhalen bekend, met daarin verweven een ideologie 
waarin de witte suprematie tot uiting komt in de hiërarchie van buitenaardse wezens, 
en van de mensen(rassen) die daarvan afstammen. Wanneer de raciale of racistische 
aspecten van de ufo-mythologie worden overgenomen en gereproduceerd, spelen de 
ufologen – mogelijk onbedoeld – een actieve rol in het verspreiden van de westerse 
racistische ideologie. 
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7.3 HET LOKALE UFO-DISCOURS  

7.3.1 Raciale thema’s overgenomen
Het ufo-discours wordt gedeeld op Facebook, tijdens lezingen, gesprekken en in 
krantenartikelen, ook als het gaat om raciale thema’s. Het gaat daarbij vooral om het 
uitwisselen van ‘weetjes’, bevestigen van de kennis en uitwisselen van informatie over de 
nieuwste boeken of inzichten. Maar hoewel ras (als onderdeel van etniciteit) een bepalende 
rol speelt in het maatschappelijke en sociale leven in Suriname, worden de raciale thema’s 
niet allemaal even openlijk geuit als de andere thema’s uit de ufologie. Aspecten die als 
gevoelig worden beschouwd, zoals een expliciete (negatieve) mening over een andere 
Surinaamse bevolkingsgroep, worden zelden geuit op Facebook, tijdens een openbare 
lezing of in krantenartikelen. Voor zo’n gevoelig onderwerp is een meer vertrouwelijke 
relatie met de informanten noodzakelijk, die ik wel had met de sleutelfiguren. Enkele 
expliciete uitspraken zijn dan ook gedaan in een (groeps)gesprek met hen. Of de door 
hen gedane uitspraken ook breder gedragen worden en dus te generaliseren zijn, is niet 
met zekerheid te zeggen. Maar gezien de maatschappelijke en publieke positie van de 
sleutelfiguren – universiteitsdocenten en ondernemers die zo nu en dan vanuit hun beroep 
of vakgebied ook in de media verschijnen – is het goed mogelijk dat hun mening, wanneer 
gedeeld in een intieme setting, anderen beïnvloedt. Het is verder niet uitgesloten dat door 
mijn aanwezigheid het discours mogelijk iets is aangepast. Zo merkte ik in persoonlijke 
gesprekken dat opmerkingen over Joden in mijn bijzijn ingeslikt werden nadat ik had laten 
weten deels van Joodse afkomst te zijn. 

De raciale thema’s uit het dominante discours komen vrijwel allemaal tot uiting in het 
lokale ufo-discours. Het gaat om de in paragraaf 7.2.1 genoemde punten: 

1.  een focus op raciale kenmerken van mensen en buitenaardsen; 
2.  de vermeende buitenaardse oorsprong van verschillende mensenrassen;
3.  een relatie tussen de biologische kenmerken en aard van mensen en 

buitenaardsen; 
4.  het idee van een raciale hiërarchie onder zowel buitenaardse wezens als onder 

mensen. 

Dat gebeurt soms subtiel en soms expliciet. Een voorbeeld van expliciet racistisch 
discours is het antisemitisme dat in het ufo-discours vooral geuit wordt binnen de 
samenzweringstheorieën over een vermeende wereldheerschappij door Joden. Er zijn 
vele voorbeelden van op de Surinaamse social media, overigens ook door niet-ufologen. 
Zo zegt Joey op Facebook onder meer: 

Men moet de geschiedenis v/d VS goed onderzoeken en hun [van de Joden, TW] 
rol in de wereldpolitiek… [Denk je in] dat de Aarde mensen heeft die zo psychisch 
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gestoord maar tegelijkertijd superintelligent en medogenloos zijn… Deze gasten 
[zijn] de bazen van de VS. 

Het is een duidelijk voorbeeld van veralgemenisering en stereotypering: Joden zijn slim 
maar meedogenloos. Daarbij is het een van de vele uitingen van het wij-zij-denken, de 
polarisatie, zoals die ook in het Surinaamse ufo-discours regelmatig tot uiting komt, met 
name als het gaat om complottheorieën (vergelijk Van Dijk, 2016, zie ook hoofdstuk 5). 
Ook het idee dat verschillende alienrassen de aarde bezoeken, wat de basis vormt voor 
de ideologie over een raciale hiërarchie, wordt zonder discussie overgenomen in het 
lokale discours. Verschillende informanten gaan ervan uit dat er vele typen buitenaardsen 
bestaan, onder te verdelen in enkele hoofdgroepen. Tijdens de eerste lezing van het ufo-
meldpunt, in augustus 2009, werden bijvoorbeeld verschillende buitenaardse rasgroepen 
beschreven, waaronder insectachtigen, reptielachtigen en de grey aliens. In mei 2013 mailt 
Henri aan een groep ufologen een link naar een boek waarin buitenaardse rassen en 
hun aard of andere kenmerken worden beschreven, met getekende afbeeldingen van de 
aliens erbij. Hij noemt het een “waardevol document”. Het boek beschrijft ongeveer zestig 
buitenaardse rassen met bijzondere namen, waarvan sommige gespecialiseerd zouden 
zijn in de technologie die nodig is voor ruimtereizen, en andere geassocieerd worden met 
spirituele groei. Het ras is bepalend voor de aard. De El-Manouk is bijvoorbeeld “one of 
the most peaceful races”, terwijl aan de Jighantik “a violant nature” wordt toegeschreven 
(“Introduction to the alien races book”, z.j.). 

Ook over de raciale hiërarchie binnen de verschillende rassen is geen discussie. Het 
komt in het discours zelden expliciet ter sprake, maar verschillende verhalen waarin de 
hiërarchie van de aliens impliciet of expliciet tot uiting komt, worden overgenomen en 
gereproduceerd. Henri mailt in een van zijn wekelijkse groepsmails een gechannelde 
boodschap van de theosofische meester El Morya door: 

[The] White Dragons, my race, are the race that in the hierarchy of the lower 
dimensions are the highest of the reptilian race… We are the purest of the pure, 
the most powerful of the powerful, and at the same time the most loving of the 
loving. We exist in the hierarchy above all others… This is simply how things are 
and I ask that you reserve judgment.  

Enkele boeken waarin verschillende rassen en hun hiërarchie worden besproken, zoals die 
van Icke (2001), vinden onder verschillende ufologen gehoor. Ik heb er geen kritisch geluid 
over gehoord. De genetische inmenging van buitenaardsen in de menselijke evolutie is 
eveneens een populair thema. Meerdere informanten laten weten dat zij vinden dat het 
ontstaan van de mens nooit aannemelijk is verklaard. De evolutietheorie is voor veel 
ufologen niet meer dan een hypothese. Een interventie van buitenaardsen, waarbij 
genetisch materiaal van de buitenaardsen werd vermengd met dat van mensachtigen, zou 
een betere verklaring kunnen zijn. Het onderwerp komt met enige regelmaat ter sprake. 
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Een van de informanten wordt geciteerd in een artikel in Dagblad Suriname: 
[De] Annunaki schijnen door middel van genetische manipulatie het menselijke 
ras te hebben gemaakt, door hun eigen DNA te vermengen met dat van de 
mensachtigen die er destijds rondliepen… [Er is] ontdekt dat er heel veel 
genetische manipulatie heeft plaatsgevonden om de mens te maken zoals hij nu 
is. (in “Buitenaards leven”, 2013) 

In november 2012 houdt een andere informant, een docent, namens het ufo-meldpunt 
een lezing met de titel ‘Een andere kijk op de menselijke oorsprong’. Hij haalt een aantal 
voorbeelden aan waaruit zou blijken dat de mens – in tegenstelling tot het uitgangspunt 
van de evolutietheorie – in zijn ontwikkeling helemaal niet beter is aangepast aan zijn 
omgeving. Op Facebook schrijft hij: 

Er zijn legio aanwijzingen geweest dat er ‘iets’ niet klopt met de geaccepteerde 
evolutietheorie volgens het Darwinisme. Daarnaast zijn er aanwijzingen uit o.a. 
de oude geschriften welke duiden op inmenging door buitenaardse invloeden. 
Een van de eersten die met deze theorie naar voren kwam was Erich von Daniken. 

De lezing wordt met enthousiasme ontvangen, blijkt uit de reacties in de zaal. Verschillende 
bezoekers laten achteraf ook op Facebook een reactie na, zoals Riaz: “Was heel informatief, 
ik wist niet dat er al zoveel bewijs erover was.” En Reema zegt: “Indrukwekkende theorie 
en zeker een vervolg waard. Genoeg stof tot nadenken en absoluut een trigger om 
verder zelf te onderzoeken.” Ook wordt deze theorie wel gekoppeld aan het ontstaan 
van de verschillende ‘mensenrassen’, zoals Orlando schrijft op Facebook als reactie op de 
lezing: “ontstaan van de rassen is nooit aannemelijk verklaard”. Daarbij wordt er ook 
door verschillende Surinaamse ufologen van uitgegaan dat een van de eerste creaties van 
de buitenaardsen een ‘slavenras’ was. Een idee dat onder meer gepropageerd wordt door 
de Zuid-Afrikaanse auteur Michael Tellinger (2005), bekend onder een aantal Surinaamse 
ufologen. Robbie en Hans sturen een mail rond over de inhoud van zijn werken, en 
Tellingers boek Slave Species of the Gods werd door Vishal en Satish aangeschaft. Een 
informant vertelt erover in een interview in Dagblad Suriname: 

Michael Tellinger heeft heel veel research gedaan omtrent verloren archeologie 
in Afrika… Het was de bedoeling dat wij mensen, als slaven, het goud voor [de 
buitenaardsen] gingen delven. Dat zou meteen ook verklaren waarom wij allemaal 
een voorliefde, of obsessie voor goud hebben. Volgens sommigen is het ook de 
verklaring voor het alombekende gat in onze evolutie. (“Buitenaards leven”, 2013)   

Het element van de genetische vermenging is ook onderdeel van ufo-verhalen die zich 
in de moderne tijd afspelen: ontvoeringen door buitenaardsen, met als uiteindelijk 
doel genetisch materiaal te verzamelen en hybride wezens te kweken (Denzler, 2001). 
Verhalen over ontvoeringen door buitenaardsen maken geen groot deel uit van het lokale 
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ufo-discours, maar zijn wel bekend in Suriname. Dat blijkt onder meer uit persoonlijke 
gesprekken en een enkele gedeelde link op Facebook. Het ufo-meldpunt wijdde in 
november 2011 een lezing aan buitenaardse ontvoeringen. Ook in de Surinaamse 
media is met enige regelmaat aandacht voor alien abductions geweest, onder meer in via 
reguliere televisiezenders uitgezonden films als The Fourth Kind en Fire in the Sky en enkele 
krantenartikelen (“MUST UFO-week: Betty en Barney Hill”, 2011; Ramjiawan, N., 2011). 
Al deze verhalen hebben echter niet geleid tot verhalen over ontvoeringen die zich in 
Suriname zouden hebben afgespeeld. Niemand die een ufo gezien zegt te hebben, zegt 
ook aliens te hebben gezien, laat staan ontvoerd te zijn.4 

Aan de ene kant is dat ontbreken van lokale ontvoeringsverhalen opmerkelijk, omdat 
deze verhalen een aanzienlijk deel uitmaken van het dominante ufo-discours (Denzler, 
2001; Lowry, 2014). Aan de andere kant neemt het aantal ontvoeringsverhalen de 
laatste jaren af (Cutchin, 2017) en vond het onderzoek in Suriname na 2009 plaats. 
Bovenal past het ontbreken van Surinaamse ontvoeringsverhalen juist binnen het 
dominante idee over buitenaardse ontvoeringen. Als verklaring voor het feit dat er geen 
lokale ontvoeringen zouden zijn, zegt een enkeling namelijk dat het ermee te maken 
zou kunnen hebben dat alleen witte mensen of witte Amerikanen ontvoerd zouden 
worden. Dat is geen punt van discussie en het idee wordt niet verworpen. De aliens 
zijn blijkbaar niet geïnteresseerd in het genetisch materiaal van Surinamers, maar die 
uitsluiting lijkt niemand erg te vinden. Over de witte ontvoerden wordt namelijk niet 
gesproken als uitverkorenen wier ‘superieure genen’ veiliggesteld worden, maar eerder 
als slachtoffers van een pijnlijke en beangstigende ervaring. Zoals Satish vertelt tijdens 
een informeel gesprek met een aantal andere sleutelfiguren: “Dan wát als alleen witte 
mensen ontvoerd worden? Het is nou eenmaal zo. Dat zijn de feiten. Ik vind het al 
lang best: laat zij maar lekker ontvoerd worden! [lacht]” (persoonlijke communicatie, 
2012). De andere aanwezige sleutelfiguren delen zijn mening: niemand staat te springen 
om lichamelijke experimenten te ondergaan. Daarmee wordt het idee dat (vrijwel) alleen 
witte mensen door buitenaardsen ontvoerd zouden worden, door hen bevestigd en 
gereproduceerd. Tegelijk wordt weer duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘zij’ (witte 
mensen) en ‘wij’ (niet-witte mensen/Surinamers).   

Het ontbreken van lokale ontvoeringsverhalen lijkt dus in de eerste plaats een bevestiging 
van de mythologie; het zou in strijd zijn met de dominante mythologie als de aliens toch 
ook geïnteresseerd zouden blijken in het genetisch materiaal van (niet-witte) Surinamers. 

4 De enige mogelijke uitzondering hierop is een ervaring van Faroek, die een week na een 
ufo-waarneming een vreemde droom had waarin aliens een rol speelden. In de dominante 
mythologie vinden ontvoeringen vaak ’s nachts plaats, in een toestand die het midden houdt 
tussen waken en slapen (Denzler, 2001; Mack, 1994; Whitmore, 1995).
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Dit past in Festingers (1956/2011) theorie van cognitieve dissonantie, die beschrijft dat 
tegenstrijdige opvattingen binnen het discours zodanig aangepast worden dat ze met 
elkaar in overeenstemming zijn. Ontvoeringen in Suriname zouden een inconsistentie in 
het dominante discours opleveren. Maar er wordt wel een andere betekenis gegeven aan 
het ‘feit’ dat alleen witte mensen ontvoerd zouden worden. Over de ontvoeringen wordt 
namelijk niet gesproken als iets voor uitverkorenen, zoals verschillende Amerikaanse 
abductees het uiteindelijk uitleggen, maar juist als iets dat niet benijdenswaardig is. Het 
wordt in Suriname in elk geval niet ervaren als een gemis. 

Opvallend is een overeenkomst op dit punt met de receptie van ontvoeringsverhalen bij 
een groep Warlpiri (Aboriginals) in een afgelegen gebied in Centraal-Australië (Saethre, 
2007a; Saethre, 2007b). De Warlpiri is oorspronkelijk een nomadenvolk, dat met de komst 
van kolonisten werd gedwongen het nomadenbestaan op te geven. In de gemeenschap is 
nog steeds een vergaande scheiding tussen de witte bevolking en de Aboriginals te zien, 
zowel in de sociale contacten als in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs. De 
Warlpiri zijn bekend met de Amerikaanse verhalen over ontvoeringen door aliens, maar 
zijn niet bang dat het hen overkomt. Volgens de Warlpiri ontvoeren aliens namelijk ook in 
hun leefgebied alleen witte mensen. De reden daarvan is dat witte mensen oorspronkelijk 
niet uit het gebied komen. De aliens zijn in staat buitenstaanders te herkennen, en hen 
ook kwaad te doen. Niet-Aboriginals worden dan ook gewaarschuwd om in perioden van 
verhoogde ufo-activiteit niet zonder de bescherming van een Warlpiri door het gebied 
te reizen. De aliens herkennen en valideren de Warlpiri-identiteit en erkennen het recht 
van de Aboriginals op het land (Saethre, 2007b). De buitenaardse ontvoeringen worden 
dus niet beschouwd als iets positiefs, maar eerder als een sanctie. Zowel bij de Warlpiri 
als bij de Surinaamse ufologen is zowel een bevestiging als een aanpassing te zien van dit 
raciale denkbeeld uit de ufo-mythologie.  

7.3.2 Lokale aanpassingen aan het discours
Er zijn weliswaar geen lokale verhalen over waargenomen aliens, maar bij een aantal 
meldingen zou wel sprake zijn geweest van een ufo die neerdaalde en, vanwege de 
afstand en hoge bomen meestal niet zichtbaar voor de waarnemer, op de grond geland 
moet zijn. William heeft een vermeende gelande ufo gefilmd, en verschillende andere 
informanten zouden een ufo bijna hebben zien landen. Hoewel er geen sprake is van 
een waarneming van ufonauten, wordt er conform de dominante mythologie meestal van 
uitgegaan dat de ufo’s worden bestuurd door niet-aardse intelligenties. Daardoor rijst voor 
ufo-belangstellenden weleens de vraag wat de ufonauten komen doen in Suriname, als ze 
hier niet zijn om mensen te ontvoeren. Zoals Joël, die op Facebook reageert op een bericht 
over een waargenomen ufo boven Suriname: “Wow, krijg er wel de kriebels van. De vraag 
die ik altijd stel is, waarom zouden ze in Suriname interesse kunnen hebben…” Het is 



Buitenaardse genen

163

een vraag die meestal onbeantwoord blijft. Soms wordt geopperd dat de buitenaardsen 
hier komen voor grondstoffen. Goud misschien, maar waarschijnlijker uranium of zelfs 
plutonium (persoonlijke communicatie). 

De focus op grondstoffen als reden voor de aliens om in Suriname te landen kan deels 
gezien worden als een bevestiging van de mythologie: de aliens zijn niet geïnteresseerd in 
de bevolking van Suriname, omdat zij over het algemeen niet wit zijn. Ook de belangstelling 
voor aards materiaal sluit tot op zekere hoogte aan bij enkele verhalen uit de dominante 
mythologie, waarin aliens betrapt zouden zijn op het oprapen van stenen of plantjes 
(Denzler, 2001; zie ook Vallée, 1979). Maar het specifiek benoemen van de grondstoffen 
lijkt eerder te duiden op een reflectie van een maatschappelijke kwestie: Amerikaanse 
multinationals als Alcoa en Newmont en ook het Chinese bedrijf Greenheart krijgen 
concessies voor het mijnen en rooien in het binnenland, en exporteren grondstoffen als 
hout, goud en bauxiet (Buddingh’, 2012). Een van de publieke opinies hierover is echter 
dat de natuurlijke hulpbronnen door grote, machtige partijen ‘worden weggedragen’ terwijl 
de Surinamer er nauwelijks beter van wordt (zie bijvoorbeeld ‘Deal Suriname en Newmont 
nadelig en misdadig’, 2016; RNW Redactie Suriname, 2008). Documentairemaker Vinije 
Haabo spreekt van ‘een invasie van multinationals’ (RNW Redactie Suriname, 2008). Het 
idee dat ook de machtige aliens in de Surinaamse grondstoffen geïnteresseerd zouden 
zijn, terwijl de bevolking alleen machteloos toekijkt, kan beschouwd worden als een 
reflectie daarvan.  

Een andere lokale variatie in het ufo-discours is dat in Suriname vaker dan in de 
Amerikaanse ufologie een verband wordt gelegd tussen de vimana’s uit de Vedische 
geschriften en ufo’s. Ook gaan enkele Surinaamse sleutelfiguren dieper op dit thema in 
dan gebruikelijk in de ufo-verhalen. Zo vertelt Vishal in april 2011 tijdens een lezing over 
ufo’s uitgebreid over twee belangrijke epossen uit de hindoecultuur: de Ramayana en de 
Mahabharata: “Die verhalen lijken op het punt van oorlogvoering wel sciencefiction: 
niet alleen vlogen de goden rond in vimana’s, ze schenen ook nog nucleaire wapens 
aan boord te hebben!” Ook door niet-Hindostaanse ufologen worden dergelijke verhalen 
met instemming ontvangen. 

Binnen het ufo-discours duiken onder Hindostaanse ufologen een enkele keer woorden 
en termen op die niet kenmerkend zijn voor het dominante discours. Een informant schrijft 
bijvoorbeeld naar aanleiding van bovengenoemde lezing in een artikel in hindoekrant 
Sandesa: “[Er zijn ook] Vimána’s, afkomstig van andere werelden (lok’s) bewoont 
door hoog ontwikkelde wezens (Deva’s, Upadeva’s, e.a.) en negatieve wezens (Asuras, 
Rákshasas, e.a.)” (Jagbandhan, 2011a, cursivering toegevoegd). Eerder reageerde Krishna 
per mail op de aankondiging van een andere lezing: 
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Onze ruimtebroeders… komen om ons en planeet Aarde binnen karmische wetten te 
helpen om grote gevaren af te wenden... Wij zouden hen zeer dankbaar moeten 
zijn voor deze vorm van seva5 aan ons en planeet aarde. [cursivering toegevoegd] 

Aan het kenmerkende newagejargon (‘ruimtebroeders’) en het verhaal over vimana’s 
is extra informatie in het Sanskriet toegevoegd. Die verdieping van het hindoeïstische 
element heeft ermee te maken dat zich onder de ufo-belangstellenden relatief veel 
Hindostanen met een hindoeachtergrond bevinden. Van de zes sleutelfiguren zijn er vijf 
van Hindostaanse afkomst (van wie er een met een christelijk-religieuze achtergrond); 
de zesde is een lichtkeurige mix. De harde kern van ongeveer twintig tot vijfentwintig 
ufologen, evenals de gemiddeld tachtig wisselende bezoekers van de lezingen zijn voor 
een significant deel van Hindostaanse, lichtgekleurd gemengde en in iets mindere mate 
van Javaanse afkomst. Creolen en Marrons zijn zichtbaar sterk in de minderheid, en de 
samenstelling van de ufologen is in die zin geen evenredige afspiegeling van de Surinaamse 
bevolking. De relatieve ondervertegenwoordiging van Afro-Surinaamse ufologen zou 
beschouwd kunnen worden als een ‘critique of silence’ (Morley, 1980; Morley & Brunsdon, 
1999). Daarbij staat (of keert) de ontvanger (zich) zo ver van de verzonden boodschap, 
dat hij of zij er helemaal geen interpretatie aan verbindt. De Creoolse familie en vrienden 
die ik over ufo’s sprak, zeiden allen niet geïnteresseerd te zijn of zich er verre van te willen 
houden omdat zij het onderwerp eng vonden, en/of omdat het niet verenigbaar was 
met hun (christelijke) geloof. Het zijn de overwegend Hindostaanse sleutelfiguren die het 
publieke ufo-discours sturen. 

Hoewel zij niet allen in dezelfde mate met het hindoeïsme zijn opgegroeid, vertellen 
verschillende informanten dat de ufo-mythologie goed aansluit op verhalen afkomstig uit 
de hindoeïstische geschriften. Daarbij worden vooral de vliegende machines (vimana’s) 
en vliegende goden genoemd, die een kenmerkende rol spelen in het hindoeïsme. Dat 
is ook het geval in Suriname: sinds 2008 vliegt elk jaar tijdens het ‘lichtjesfeest’ Divali 
iemand verkleed als de populaire aapgod Hanuman met behulp van een hoogwerker of 
een helikopter over het Onafhankelijkheidsplein. 

Die interpretatie van vimana’s en vliegende goden is niet specifiek Surinaams of Hindostaans. 
Ook Amerikaanse ufologen zien overeenkomsten tussen de ufo-mythologie en wezens 
en gebeurtenissen die beschreven worden in de Vedische geschriften (zie bijvoorbeeld 
Childress, 2014; Leslie & Adamski, 1953; R.L. Thompson, 1995). R.L. Thompson (1995) 
noemt de hiërarchie in de kosmos, wezens die kunnen veranderen van gedaante (shape 
shiften), hybride wezens en ontvoeringen door goden. Anderen merken op dat verhalen 
over ufo’s meer aansluiten bij een hindoeïstische worldview dan bij een christelijk of westers 

5 Het Sanskriet-woord ‘seva’ kan vertaald kan worden met ‘onbaatzuchtige dienstbaarheid’.
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wereldbeeld (Carter, 2013; Drake, 1968). En ook verschillende Indiase filmproducties 
versterken het idee dat vimana’s en vliegende goden geïnterpreteerd kunnen worden 
als moderne ufo’s. In verschillende Indiase sciencefictionfilms worden elementen uit de 
Amerikaanse populaire cultuur vermengd met verhalen uit de hindoeïstische mythologie. 
Het verhaal van Koi... Mil Gaya bijvoorbeeld, een film over een buitenaards wezen, 
bevat elementen uit de Amerikaanse successen ET en Close Encounters. Toch is de film 
verder helemaal ‘eigen’ gemaakt: er wordt (zoals gebruikelijk in Indiase filmproducties) 
in gedanst en gezongen, en de film zit vol verwijzingen naar hindoegoden en Vedische 
mythologie. Alessio en Langer (2007) merken bovendien op dat de film doordrongen is 
van een sterk hindoenationalisme, voorts een lofzang op de hindoe-identiteit is en zowel 
economisch als ideologisch de hegemonie van de westerse filmindustrie uitdaagt. Indiase 
sciencefictionfilms als het satirische PK en het populaire Koi... Mil Gaya zijn met enige 
regelmaat te zien op de Hindostaans-Surinaamse zenders.   

Vanwege de overeenkomsten die zowel in de VS als in India genoemd worden tussen 
de Amerikaanse verhalen over ufo’s en de Vedische mythologie, wordt de wereldwijde 
populariteit van de ufo-mythologie door Hindostaanse ufologen wel beschouwd als een 
‘bewijs’ van de geldigheid van de Vedische geschriften, maar ook als een waardering voor 
de Indiase cultuur en een (indirecte en mogelijk onbewuste) erkenning of bevestiging van 
de Indiase cultuur door het Westen.6 Die cultuur is voor veel Hindostanen de kern van hun 
(groeps)identiteit, los van de religie die zij belijden. Daarom krijgen de overeenkomsten met 
verhalen uit de Vedische geschriften in Suriname meer nadruk dan in de oorspronkelijke 
mythologie, zonder dat de ufologen zich daarbij verzetten tegen de christelijke elementen. 

Voor verschillende Hindostaanse ufologen functioneren de ufo-verhalen als een 
bevestiging van hun groepsidentiteit. Een identiteit die benadrukt moet worden, mogelijk 
deels ook als reactie op de Creoolse dominantie die de sleutelfiguren zeggen te ervaren 
in het publieke domein, met name door het gebruik van de taal Sranantongo. Zo pleit een 
van de informanten in februari 2012, tijdens een symposium over taal, voor een meertalig 
volkslied: “Ik ken het Sranan wel, maar ik voel niet dat het mijn taal is” (Mijnals, 2012). 
Ook Vishal vertelt in een persoonlijk gesprek dat hij het Sranantongo niet als Surinaamse 

6 Dat geldt overigens niet alleen voor de ufologie. Vishal deelt bijvoorbeeld op Facebook ook 
een artikel waarin gesteld wordt dat het patroon dat een tonoscoop produceert bij het zingen 
van de klank ‘Ohm’ gelijk is aan de eeuwenoude Indiase Sri Yantra-mandala, en geeft als 
commentaar: “This shows that ancient wisdom is light years ahead of modern science…” Er 
wordt vaker gesteld dat Vedische geschriften moderne wetenschappelijke teksten en inzichten 
bevatten (zie bijvoorbeeld Jnan Adhin in Bakker, 1999). Verschillende auteurs merken op dat 
voor veel Hindostanen eigenwaarde wordt ontleend aan de eeuwenoude Indiase beschaving 
en de Vedische geschriften (zie bijvoorbeeld Choenni, 2011).



Hoofdstuk 7

166

maar als een Creoolse taal beschouwt. Een andere informant, een taalwetenschapper 
die zichzelf omschrijft als ‘Sarnami-activitst’, vertelt in een e-mail over zijn angst dat de 
Hindostaans-Surinaamse taal Sarnami verdwijnt: 

[Het] Sarnami [is]… een wezenlijk onderdeel van onze Surinaamse identiteit, onze 
gevoelens van eigenheid en eigenwaarde… [We] mogen en moeten… wijzen op 
voorbeelden van dominantie van al te enthousiaste uitdragers van de Sranan 
cultuur.  

Het ufo-discours is een van de middelen om de Hindostaanse culturele identiteit uit te 
drukken en tevens tegenwicht te bieden aan de Creoolse hegemonie, al gebeurt dat niet 
openlijk. Daarnaast klinken in het ufo-discours ook de eerdergenoemde ‘gevoelens van 
superioriteit’ en de historische normbeelden met betrekking tot andere bevolkingsgroepen, 
met name de Creolen. Satish deelt op Facebook een cartoon waarin een alien een aap ten 
huwelijk vraagt en zegt: “we can make some beautiful humans together!” Pas na enige tijd 
blijkt er nog een verborgen boodschap achter te zitten. In een informeel groepsgesprek 
vertellen de Hindostaanse informanten Vishal, John en Satish meer over het slavenras dat 
door de aliens zou zijn gecreëerd:

De Anunnaki [buitenaardsen, TW] zochten niet al te snuggere slaven om het zware 
werk voor ze te doen: goud delven. Die slaven moesten net te dom zijn om in 
opstand te komen, maar je moest ze nog wel iets kunnen leren. Daarom werd het 
DNA van apen vermengd met buitenaards DNA. In Afrika was dat. En dat zijn de 
zwarte mensen van nu. Dat kan je toch nog steeds zien? Kijk naar een gorilla, en 
kijk dan naar Fred Derby!7 

De anderen schieten in de lach. Vishal gaat verder: 
Ik geloof niet dat we allemaal afstammen van de eerste mens in Afrika. Het is toch 
onmogelijk dat witte mensen zich in zo’n korte tijd vanwege het klimaat hebben 
ontwikkeld uit zwarte mensen? Nee, er zijn verschillende alienrassen geweest, die 
verschillende mensenrassen hebben gecreëerd.

De sleutelfiguren refereren hierbij ook aan het ufo-verhaal over de Dropa-stenen: ruim 
zevenhonderd stenen schijven met tekens erop die zouden zijn gevonden op de grens 
van Tibet en China. Over de schijven wordt gezegd dat ze 12.000 jaar oud zijn en het 
verhaal vertellen van een groep kleine gele buitenaardsen die door een crash van hun 
ruimteschip op aarde terechtkwam en de voorouders zijn van een nu nog levende 
bevolkingsgroep in het Chinese Bayan-Kara-Ulagebergte (zie bijvoorbeeld Broden, 
z.j.; Lloyd, 2015). “Chinezen zijn écht aliens”, zegt Satish lachend. “Die komen van 
een héél andere planeet!” Het wordt met een knipoog gezegd, maar wel beschouwd 
als realiteit. De hier geciteerde (hoogopgeleide) sleutelfiguren beschouwen zichzelf 
als de meer serieuze ufo-geïnteresseerden, en zijn geen lid of aanhanger van een 

7 Creools-Surinaamse vakbondsleider, overleden in 2001.
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nieuwe religieuze beweging. Daarmee bevestigen zij Roths (2005) statement dat het 
raciale discours ook is doorgedrongen tot zichzelf als serieuze ufo-onderzoekers 
beschouwende ufologen.   

Een dag na het gesprek met de drie sleutelfiguren over het ontstaan van de verschillende 
mensenrassen vind ik op internet een blog met een verhaal over het ‘zwarte slavenras’ 
dat uit apen gecreëerd zou zijn door de Anunnaki. Nadat de Anunnaki weer vertrokken 
waren naar hun thuisplaneet, zouden lichtgekleurde mensen op aarde de slaven gevangen 
hebben genomen en vanwege hun ‘natuurlijke aanleg’ weer als slaaf tewerkgesteld hebben. 
Vrijwel alle stereotyperingen over zwarte mensen komen aan de orde in dit verhaal. Zo 
staat er onder meer dat zwarte mensen vanwege hun fysieke kenmerken uitermate 
geschikt zijn voor zwaar werk in de zon, en wordt hun vermeende voortplantingsdrift 
genoemd. Ook wordt uitgelegd dat de achtergrond van het door de buitenaardsen uit 
apen gecreëerde slavenras de reden is dat zwarte mensen tegenwoordig nog steeds een 
laag IQ zouden hebben en op apen lijken: “Don’t be fooled by the so-called smart blacks. 
They are the exception; due to their amazing work ethic, they can overcome their low 
IQ’s” (Macchoi, 2012). 

Om zeker te weten of ik de sleutelfiguren een dag eerder goed heb begrepen, stuur ik de 
gehele tekst op naar twee sleutelfiguren, met de vraag of dit is wat ze bedoelden. John 
mailt kort terug: “dat dekt wel datgene waar ik het over had”, en Vishal reageert: “het 
komt op hetzelfde neer... uiteindelijk hebben kennelijk talloze alien beschavingen 
genetisch bijgedragen tot wat nu de mensheid wordt genoemd.” Er wordt niet 
gerept over het onverbloemde racisme in de blog. Opmerkelijk in het gesprek met 
de sleutelfiguren is ook dat hun ideeën over Creolen zonder enige aarzeling werden 
geuit. Volgens Van Dijk (1993) wordt expliciet racistisch discours, waar het racisme 
dus niet onderliggend is maar duidelijk aan de oppervlakte, vaak gekenmerkt door 
specifieke kenmerken zoals enige aarzeling bij het uiten, het zoeken naar woorden en 
de semantische strategie van de schijnbare ontkenning als onderdeel van een strategie 
van positieve zelfpresentatie, tegenover de negatieve presentatie van de ander. Zoals: 
‘ik heb niks tegen Creolen, maar...’ Enige aarzeling, terughoudendheid of schijnbare 
ontkenningen waren echter niet terug te horen bij de genoemde informanten. Mogelijk 
beschouwen de informanten het discours zelf niet als racistisch, of ze zijn overtuigd 
van hun ideeën.  

De dominante mythologie wordt ook op het punt van de verhalen over het (zwarte) 
slavenras en de verschillende door aliens gecreëerde mensenrassen overgenomen. 
Voor de geciteerde informanten is het duidelijk dat de verschillende Surinaamse 
bevolkingsgroepen niet allen dezelfde wortels hebben. De expliciete stereotypering van 
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mensen met een andere afkomst maakt dat dit deel van het ufo-discours niet meer voor 
iedereen toegankelijk is. De discourse community van ufo-belangstellenden in Suriname is 
hiermee gedeeltelijk afgebakend op basis van raciale afkomst. Afro-Surinaamse ufologen 
waren al sterk ondervertegenwoordigd en participeren zeker niet in dit discours. Daarom 
wordt dit idee niet gedeeld op sociale media, tijdens lezingen of in krantenartikelen. 
Daaruit blijkt dat informanten zich bewust zijn van de mogelijke impact van hun ideeën. 
Scott (1990) spreekt in dit verband over verborgen (tegenover publieke) discoursen, waarin 
zowel onderdrukte als dominante groepen zich onderling vrijelijk uiten over elkaar. In 
deze verborgen discoursen, die Scott ‘transcripten’ noemt, komt ook het verzet of de 
kritiek tot uiting die niet in publieke discoursen wordt geuit. Soms zijn deze discoursen 
wel openbaar, maar wordt de boodschap verhuld in bijvoorbeeld (volks)verhalen, grapjes 
en geruchten. Ook sommige ufo-verhalen passen in deze categorie, en het verborgen 
discours over de Afro-Surinamers kan beschouwd worden als een actieve vorm van kritiek 
op de ervaren Creoolse dominantie. Omdat het om verborgen discoursen gaat, is hierover 
geen discussie met ufologen van Creoolse of Marron-afkomst. Ook in Suriname is (een 
deel van) het ufo-discours daarmee een discours van uitsluiting en hiërarchie (vergelijk 
Kelley-Romano, 2006). 

De Hindostaanse ufologen nemen het idee van een raciale hiërarchie dus deels over, maar 
dan wel vanuit een hindoeperspectief. Zo wijst (de Hindostaanse) Vishal op Facebook erop 
dat het Arische volk, waarvan door Europeanen lange tijd werd aangenomen dat het een 
Europees volk was, een Indiaas volk is: 

Myth busted!... There was no such thing as an ‘Aryan invasion of India’. European 
scholars following Max Muller in the nineteenth century decided that the Vedic 
people – whom they called Aryans after a misinterpretation of that Vedic term – 
invaded India around 1500 BC.

Er zou volgens sommigen bovendien een verwantschap zijn tussen de inheemse 
bevolking van de Amerika’s en de Indiase bevolking. Naar aanleiding van een lezing over 
ufo’s in Zuid-Amerika en vermeende contacten tussen buitenaardsen en inheemsen, 
schrijft een informant in een artikel in Dagblad Suriname: “De Indiaanse beschaving 
heeft veel kenmerken van de Hindu beschaving. De Indianen zijn afkomstig van een 
gebied ten noorden van India en er was veel overzees contact tussen Hindu’s en 
Indianen” (Jagbandhan, 2011b). De relatie die wordt gelegd tussen India en de inheemse 
(Zuid-)Amerikanen enerzijds, en de afstand die wordt genomen tegenover met name 
Afro-Surinamers anderzijds, doet denken aan wat Hanegraaff (2001) opmerkt over 
de newagebeweging: de fascinatie van de hogere en middenklasse witte Amerikanen 
voor inheemse culturen: een geromantiseerd idee van de Indiaan als symbool voor 
vrijheid en het leven in harmonie met de natuur, dat opmerkelijk genoeg niet geldt voor 
Afrikaanse tradities. Die worden namelijk geassocieerd met de ‘otherness’ van de eigen 
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Afro-Amerikaanse cultuur, en met stereotyperingen over ‘primitieve magie’ versus een 
hoogstaande spiritualiteit die zich richt op licht en liefde. Hanegraaff noemt het een 
duidelijk voorbeeld van het westerse/christelijke erfgoed van de newagespiritualiteit 
(2001, p. 24).  
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7.4 CONCLUSIE  

Bij de raciale thema’s en ideeën in de ufo-mythologie gaat het om een focus op raciale 
kenmerken van mensen en buitenaardsen, het idee dat verschillende buitenaardse rassen 
die zich hiërarchisch ten opzichte van elkaar verhouden de aarde bezoeken, en het idee 
van een buitenaardse inmenging in de menselijke evolutie. Tezamen vormt dit de basis 
voor een ideologie binnen de ufologie over een raciale hiërarchie onder mensen. Ook zou 
er een relatie zijn tussen de biologische kenmerken en aard van mensen en buitenaardsen. 

Al deze raciale thema’s worden overgenomen in Suriname, al wordt er op enkele punten 
een andere interpretatie aan gegeven. Zo is een focus op ras ook in het Surinaamse ufo-
discours aanwezig. Dit komt vooral tot uiting in ideeën over de afkomst van de verschillende 
bevolkingsgroepen. Verhalen waarin de raciale hiërarchie van buitenaardsen ter sprake 
komt, worden eveneens overgenomen. Het verhaal over een buitenaardse inmenging en 
het impliciete gevolg van een raciale hiërarchie onder mensen wordt door verschillende 
ufologen gereproduceerd. Ook in dit discours zou het door de buitenaardsen gecreëerde 
slavenras een lager ras zijn, waarvan alle mensen van Afrikaanse afkomst afstammen, 
dus ook de Afro-Surinamers. Deze visie wordt echter geuit in een verborgen discours 
onder enkele Hindostaanse ufologen. Deze ufologen denken zelf af te stammen van 
(buitenaardse) rassen die hoger in de hiërarchie staan. Daarmee is het ufo-discours ook 
in Suriname een instrument waarmee lokale raciale spanningen geventileerd worden, al 
liggen de onderlinge verhoudingen anders dan in de Verenigde Staten.

Er zijn ook andere lokale variaties. Zo ligt in Suriname iets meer nadruk op de overeenkomsten 
tussen de ufologie en de Vedische mythologie. Verschillende Hindostaanse informanten 
laten weten dat de ufo-mythologie volgens hen veel overeenkomsten vertoont met 
verhalen uit de Vedische geschriften. De populariteit van de ufo-mythologie wordt door 
hen gezien als een (indirecte en mogelijk onbewuste) erkenning van deze verhalen door 
het Westen, en als een bewijs van de geldigheid van de Vedische mythologie. Daarmee 
functioneren de ufo-verhalen voor verschillende Hindostaanse ufologen als een bevestiging 
en erkenning van hun identiteit. Verder worden verschillende raciale en racistische 
thema’s die vanuit de wit-Europese ideologie in de ufo-mythologie terecht zijn gekomen 
weliswaar grotendeels overgenomen, maar door een deel van de informanten aangepast 
wat betreft de betekenisgeving. Zo zouden de buitenaardsen, in lijn met de dominante 
mythologie, volgens de Surinaamse ufologen weliswaar alleen witte mensen ontvoeren, 
maar in de ontvoeringsverhalen is een ander perspectief zichtbaar. De witte Amerikaanse 
ontvoerden worden in Suriname namelijk niet gezien als uitverkorenen wier superieure 
genen veiliggesteld moeten worden. Zij worden eerder beschouwd als slachtoffers van 
een pijnlijke en beangstigende ervaring en zijn daarom niet benijdenswaardig. Daarmee 
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worden de raciale noties in de ontvoeringsverhalen zowel bevestigd als aangepast. 
Ook de raciale vooroordelen en stereotyperingen die in het Surinaamse ufo-discours 
doorklinken, in het bijzonder groepsoordelen van sommige Hindostaanse ufologen over 
Afro-Surinamers, laten een ander perspectief zien. 

De superioriteitsgevoelens en het stereotyperen in het Surinaamse discours kunnen 
deels worden verklaard uit het overnemen van de dominante cultuur, versterkt door 
een diepgeworteld koloniaal raciaal normbeeld dat gevormd is in Suriname. Maar de 
groepsoordelen worden aangepast op basis van normbeelden waarbij de eigen norm als 
superieur wordt gezien. Het overnemen van de raciale thema’s uit de ufo-mythologie door 
de Hindostaanse ufologen reflecteert daarom niet uitsluitend het witte, westerse perspectief 
maar ook de raciale verhoudingen in Suriname. De receptie van de raciale elementen uit 
het ufo-discours in Suriname beschouw ik daarom als een onderhandelingslezing: hoewel 
de vier raciale thema’s in grote lijnen worden overgenomen, gebruikt een deel van de 
informanten enkele thema’s bewust op hun eigen manier en geven een eigen betekenis 
aan de raciale verhalen uit de ufo-mythologie. 
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Samenvatting en conclusies 

De Amerikaanse ufo-mythologie, waarvan het uitgangspunt is dat buitenaardse 
intelligenties in vliegende voertuigen heimelijk de aarde bezoeken, is verspreid over 
grote delen van de wereld. De mythologie, onderdeel van de Amerikaanse populaire 
cultuur, gaat echter niet alleen over aliens in interstellaire luchtschepen. In de verhalen 
zijn christelijke en theosofische ideeën verweven, evenals raciale en zelfs racistische 
thema’s vanuit wit perspectief, een specifieke vreemdelingenangst uit het Amerika van 
midden vorige eeuw en verhalen over samenzweringen door onder meer de Amerikaanse 
overheid. Ook denkbeelden van verschillende Amerikaanse extreemrechtse groeperingen, 
zoals antisemitisme en anti-overheidssentimenten zijn verweven in de ufo-mythologie. 
Volgens verschillende auteurs reflecteren de ufo-verhalen perspectieven van specifieke 
groeperingen die het Amerikaanse culturele, raciale, religieuze en politieke landschap 
kleuren (zie onder meer Dean, 1998; Kelley-Romano, 2006; Matthews, 2001; Roth, 
2005; Tromly, 2017). De opvattingen over hiërarchische rassenverhoudingen hebben 
hun oorsprong in de koloniale periode, maar worden in de ufo-mythologie nog steeds 
gereproduceerd. 

Dankzij moderne media verspreiden de verhalen over ufo’s en hun bemanning zich 
over grote delen van de wereld, als onderdeel van het proces van mondialisering. Ook 
bevolkingsgroepen en samenlevingen met een heel andere culturele, religieuze en raciale 
achtergrond dan de Amerikaanse maken zo kennis met deze specifieke mythologie. De 
vraag rijst of deze ontvangers die ufo-verhalen op dezelfde manier interpreteren als 
de Amerikanen. Tenslotte zijn de koloniale geschiedenis, de verwerking ervan, en de 
hedendaagse sociale verhoudingen, waaronder raciale opvattingen en verhoudingen, 
niet per se dezelfde. Dit roept allerlei vragen op. Hoe worden de Amerikaanse ufo-verhalen 
in niet-Amerikaanse samenlevingen overgenomen? Welke factoren spelen bij die receptie 
een rol? Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek te doen in multicultureel, multiraciaal en 
multireligieus Suriname. Het merendeel van de Surinaamse bevolking bestaat uit mensen 
van wie de voorouders vanwege slavernij of contractarbeid naar Suriname zijn gebracht. 
Aangenomen wordt daarom dat de (post)koloniale periode en raciale en religieuze 
verhoudingen door hen vanuit een significant ander perspectief worden beleefd dan in 
het overwegend witte Amerika.   

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag stond het debat tussen twee visies op 
mondialisering centraal: de receptietheorie en het cultuurimperialisme. Deze denkrichtingen 
voorspellen elk een andere uitkomst van mondialisering. De receptietheorie veronderstelt 
daarbij hybridisering en het cultuurimperialisme homogenisering. Ik zal dit nader toelichten: 



Hoofdstuk 8

176

- Met homogenisering wordt gedoeld op een proces waarbij alle nationale culturen 
langzaam in een uniforme cultuur opgaan. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor 
machtsongelijkheid, en het uitgangspunt is dan dat een dominante natie (waarbij met 
name de Verenigde Staten worden genoemd) vormgeeft aan de uniforme, mondiale 
cultuur. Deze visie van het cultuurimperialisme ontving de afgelopen jaren veel kritiek, 
onder meer omdat uit etnografisch onderzoek bleek dat mondiaal verspreide cultuur vaak 
lokaal wordt aangepast (zie onder meer Altglas, 2010; Burke, 2009; Crane, 2004; Rogers, 
2006). Van homogenisering is dan geen sprake meer.
– Met hybridisering wordt bedoeld dat ontvangers delen van andere culturen 
overnemen en aanpassen op basis van lokale voorkeuren, waarbij nieuwe (hybride) 
vormen ontstaan. Het uitgangspunt daarbij is dat de ontvanger een actieve rol speelt 
bij de interpretatie. 

Dat culturele uitwisseling leidt tot het ontstaan van nieuwe vormen en dat het 
ontvangende publiek een rol speelt bij het betekenisgeven, het uitgangspunt van de 
receptietheorie, lijdt geen twijfel. Een bezwaar tegen de focus op lokale receptie is echter 
dat daarbij het macroperspectief van de machtsverhoudingen tussen verschillende 
culturen, het centrale thema in de visie van het cultuurimperialisme, verloren gaat. In 
de praktijk blijkt namelijk dat niet alle interculturele relaties gelijk zijn: sommige nationale 
actoren hebben meer impact op mondiale cultuur dan andere. Het uitgangspunt dat 
cultureel overwicht een rol speelt bij de verspreiding en lokale ontvangst van cultuur, is 
een bruikbaar perspectief uit de visie van het cultuurimperialisme. Met andere woorden: 
de culturele, historische of anderszins bepaalde machtsverhouding tussen de zendende 
en ontvangende (sub)cultuur kan de manier en mate van lokale aanpassing enorm 
beïnvloeden. Daarom wilde ik in deze studie een synthese maken tussen de twee 
denkrichtingen die in de mondialiseringsliteratuur vaak tegenover elkaar gezet worden: 
het cultuurimperialisme en de receptietheorie. Dat doe ik door de machtsrelatie tussen 
de zendende en ontvangende cultuur te beschouwen als de context waarbinnen de 
actieve lokale ontvangst plaatsvindt. Er hoeft daarbij wereldwijd overigens niet per se 
één cultureel machtscentrum te zijn.  

Het ligt in de rede te veronderstellen dat het cultureel overwicht van de Verenigde Staten 
de ontvangst van de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname sterk beïnvloedt. Elementen 
van de Amerikaanse populaire cultuur worden sinds midden vorige eeuw in Suriname 
verspreid en met enthousiasme ontvangen. Verschillende Amerikaanse fastfoodketens, 
televisieprogramma’s, social media, feestdagen, films en muziek en het gebruik van de 
Engelse taal zijn vooral bij jongeren onderdeel geworden van het dagelijks leven. De 
consequentie daarvan zou zijn dat vanwege dit overwicht de door de receptietheorie 
voorspelde aanpassing in mindere mate plaatsvindt dan te verwachten is op basis van 
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de maatschappelijke, sociale, historische en raciale verschillen tussen de Amerikaanse 
zenders en de Surinaamse ontvangers van de ufo-mythologie.

Omdat mijn uitgangspunt is dat zowel de machtsrelatie tussen de zendende en 
ontvangende partij alsook de culturele, religieuze, historische en/of raciale achtergrond 
van de ontvangers van invloed zal zijn op de receptie, luidde de eerste deelvraag in dit 
onderzoek:
1.  Welke factoren spelen een rol bij de lokale receptie van de Amerikaanse ufo-verhalen 

in Suriname?
De overige drie deelvragen zijn geformuleerd op basis van drie aspecten die het meest 
kenmerkend voor de ufo-mythologie zijn, en waarin ook duidelijk de wit-Amerikaanse 
oorsprong van de verhalen terug te zien is: i) ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën, 
ii) religieuze kenmerken en iii) raciale thema’s. Deze deelvragen zijn:
2.  In hoeverre en op welke manier worden samenzweringstheorieën uit de Amerikaanse 

ufo-verhalen overgenomen?
3.  In hoeverre en op welke manier worden de religieuze aspecten overgenomen? 
4.  In hoeverre en op welke manier worden de raciale elementen overgenomen?

Het is wel enigszins kunstmatig op deze manier de ufo-mythologie te ontleden, en enkele 
onderdelen overlappen dan ook. Sommige ufo-verhalen kwamen daarom in meerdere 
hoofdstukken aan de orde.

Om de laatste drie deelvragen en daarmee de centrale vraag te kunnen beantwoorden, heb 
ik gebruik gemaakt van discoursanalyse, een overkoepelende term voor diverse methoden 
waarbij gesproken en geschreven uitingen bestudeerd worden in hun sociale, culturele en 
historische context. De ideeën over ufo’s worden namelijk kenbaar gemaakt in de gesproken 
en geschreven teksten van de ufo-belangstellenden. De discoursen van ongeveer 140 
Surinaamse informanten waren daarbij de onderzoekseenheden. Het ging om het ufo-
discours zoals geuit in persoonlijke gesprekken, maar vanwege de controleerbaarheid 
van de data is bij de hier gebruikte citaten vooral gebruik gemaakt van openbare bronnen 
als krantenartikelen, lezingen en posts op Facebook en YouTube, die allen het informele 
discours bevestigden. Per deelvraag is onderzocht in hoeverre de ufologen bekend waren 
met de meest bekende complottheorieën, hypothesen, denkbeelden en concepten uit de 
Amerikaanse ufologie, in hoeverre zij deze onderschreven, of zij aspecten weglieten (en zo 
ja welke) en of zij er eigen (cultureel of historisch bepaalde) interpretaties aan toevoegden. 
Voor het categoriseren van de uitkomsten van de analyse is gekozen voor het encoding-
decoding-mediamodel van Stuart Hall (1973/2001). Volgens dit model kan het ontvangende 
publiek drie standpunten innemen bij de ontvangst: 1) een voorkeurslezing, waarbij de 
ontvanger de culturele boodschap vanuit dezelfde culturele aannames interpreteert 
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en precies zo begrijpt als de zender bedoelde, 2) een onderhandelingslezing, waarbij de 
ontvanger de boodschap grotendeels met een voorkeurslezing overneemt maar daarbij 
aspecten toevoegt of weglaat uit de verzonden boodschap en tot een eigen interpretatie 
komt, of 3) een tegendraadse lezing, waarbij de ontvanger de boodschap vanuit een 
significant ander gezichtspunt bekijkt en er betekenissen aan geeft die de zender niet 
bedoeld had.   

Uit de discoursanalyse blijkt allereerst dat veel verhalen uit de dominante ufo-mythologie 
in Suriname worden overgenomen. Daarnaast worden er enkele verhalen aan toegevoegd 
en wordt door een deel van de informanten aan elementen een andere betekenis gegeven. 
Zo worden de ufo-complottheorieën, het onderwerp van de eerste deelvraag, ook in 
Suriname verteld, inclusief de rol van de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse media 
bij het onderdrukken van ufo-informatie. Anti-overheidssentimenten, afkomstig uit de 
Amerikaanse patriottistische bewegingen, antisemitisme en specifieke vreemdelingenhaat 
die via extreemrechtse groeperingen in de ufologie zijn terechtgekomen, worden 
geaccepteerd en gereproduceerd in Suriname. Ook de boodschap van Amerikaanse 
hegemonie, van de machtige Verenigde Staten uit de ufo-complottheorie, wordt 
overgenomen. 

De religieuze uitgangspunten en algemene religieuze kenmerken van de dominante 
ufo-mythologie, het onderwerp van de tweede deelvraag, worden eveneens door 
de Surinaamse ufologen overgenomen. Dat geldt ook voor specifiek christelijke en 
theosofische uitgangspunten en thema’s, evenals het jargon.

Veel van de raciale thema’s uit het dominante discours, die centraal staan in de derde 
deelvraag, worden eveneens gereproduceerd in Suriname. Het gaat onder meer 
om verhalen waarin de verschillende mensenrassen zouden zijn ontstaan doordat 
verschillende buitenaardse rassen elk hun genetisch materiaal hebben gebruikt bij de 
creatie van groepen mensen. Verhalen waarin de hiërarchie van buitenaardse rassen 
wordt genoemd en waarin de blonde aliens bovenaan staan, worden in het lokale discours 
overgenomen. Dat geldt eveneens voor ideeën over een raciale hiërarchie onder mensen.   

Het Surinaamse ufo-discours wordt daarbij op verschillende punten aangepast. Er 
worden bijvoorbeeld verhalen toegevoegd over ufo’s die in Suriname gezien zouden zijn 
en over een ondergrondse basis van buitenaardsen die zich in het verre verleden in 
Suriname bevond. Lokale ontvoeringsverhalen of verhalen over lokale ontmoetingen met 
buitenaardsen ontbreken daarentegen. Aan enkele verhalen wordt door informanten 
een andere betekenis gegeven. Zo zouden de aliens weliswaar ook volgens Surinaamse 
ufologen alleen witte mensen ontvoeren, maar in het Surinaamse discours worden de 
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ontvoerden niet beschouwd als uitverkorenen zoals in de dominante mythologie, maar 
eerder als slachtoffer van een ongewenste ervaring. Het is daarmee zowel een acceptatie 
als een aanpassing van raciale opvattingen. Opgemerkt moet worden dat sommige 
aanpassingen voortvloeien uit het feit dat de ufo-verhalen vanuit een ander perspectief 
worden verteld. De oorspronkelijke verhalen worden door de aanpassing juist bevestigd: 
ufo’s bestaan en komen ook naar Suriname, onder meer om mensen te helpen en te 
waarschuwen voor milieuvervuiling, en inderdaad worden alleen witte mensen ontvoerd. 

Verder is in het Surinaamse ufo-discours relatief veel aandacht voor de gelijkenis die 
er zou zijn tussen de ufo-mythologie en verhalen uit de Veda’s, duizenden jaren oude 
heilige hindoeïstische geschriften. Dat de ufo-verhalen wereldwijd verteld worden, wordt 
door verschillende Hindostaanse informanten gezien als een bewijs van de geldigheid 
van de Vedische geschriften en erkenning door het Westen. Daarmee functioneren ufo-
verhalen voor verschillende Hindostaanse ufologen als een bevestiging en erkenning van 
hun identiteit. De focus op ras komt in het Surinaamse ufo-discours vooral tot uiting in 
ideeën over de afkomst van verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij is ook sprake van 
groepsoordelen en stereotyperingen, met name van Hindostaanse ufologen over Creoolse 
Surinamers. Hiermee zijn de ufo-verhalen ook in Suriname een weerspiegeling van een 
belangrijke maatschappelijke kwestie: de raciale verschillen en ongelijkheid.   

Over het geheel genomen concludeer ik dat de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname 
wordt ontvangen als een onderhandelingslezing: de ufo-verhalen worden voor een groot 
deel overgenomen met een voorkeurslezing, maar op verschillende punten aangevuld 
of van een andere betekenis voorzien. Het gaat daarbij vooral om aanpassingen op het 
punt van de raciale thema’s en racistische ideologie, en in mindere mate variaties bij de 
religieuze aspecten. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. 

Raciale verhoudingen zijn een cruciaal onderdeel van de Surinaamse sociale en 
maatschappelijke verhoudingen en maken bovendien voor een belangrijk deel de sociale 
identiteit uit. Het is niet verwonderlijk dat juist deze interne factor van invloed is op 
duidelijke lokale aanpassingen in de ufo-mythologie. Met name een raciaal normbeeld van 
Hindostaanse ufologen ten opzichte van Creolen wordt in het discours uitgedrukt en zorgt 
voor een lokale variatie. Maar ook een dominant normbeeld uit de koloniale tijd, een raciale 
hiërarchie waarbij wit wordt beschouwd als superieur en zwart als inferieur, is nog steeds 
van invloed op de onderlinge verhoudingen en ondersteunt juist de dominante lezing.
Een andere lokale invloed op de receptie van de ufo-mythologie betreft de religieuze verhoudingen 
en dan in het bijzonder de dominante positie van het christendom. Vanwege deze dominante 
positie van de christelijke kerken in de maatschappij zijn veel Surinamers behorend tot 
verschillende bevolkingsgroepen en met verschillende religieuze achtergronden bekend met 
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(elementen uit) het christendom. Het is naar mijn mening vanwege die vertrouwdheid dat de 
christelijke thema’s en elementen die voorkomen in de ufo-verhalen worden gereproduceerd, 
ook door ufologen met een andere religieuze achtergrond. 

De aanpassingen zijn echter minder groot dan op basis van alleen de receptietheorie te 
verwachten is op basis van de grote culturele, raciale, religieuze en historische verschillen 
tussen de zendende en ontvangende cultuur. Er is geen verzet geuit tegen aspecten 
van de ideologie die mogelijk minder aansluiten bij de perceptie van de ontvangers of 
zelfs als ongewenst ervaren zouden kunnen worden, zoals de christelijke en theosofische 
uitgangspunten en vooral het wit-Amerikaanse perspectief en racistische ideeën. Hier 
speelt naar mijn mening de factor ‘machtsverhouding’ een doorslaggevende rol: het 
zonder meer overnemen van de populaire cultuur die zo prominent aanwezig is vanwege 
de culturele hegemonie van Amerika. De populaire Amerikaanse cultuur wordt omarmd, 
waarbij de ontvangers zich mogelijk niet bewust zijn van alle onderliggende betekenissen 
in de ufo-verhalen, zoals de politieke achtergrond van de anti-overheidssentimenten en 
de raciale ideologie achter de vermeende hiërarchie van de buitenaarde rassen. Daarbij 
blijkt dat lokale factoren die van invloed zijn op de receptie, niet alleen aanpassingen tot 
gevolg hebben. Sommige factoren ondersteunen aspecten van de dominante mythologie. 
Dat geldt voor het koloniale raciale normbeeld dat nog altijd opgang doet in Suriname 
en ook voor de positie van het christendom als onderdeel van het westers imperialisme.   

Een van de beperkingen in het gebruik van het encoding-decoding-model bij het 
categoriseren van de uitkomst van de discoursanalyse in deze studie is dat niet alle 
resultaten zo eenduidig zijn als het model voorspelt. Enkele lokale aanpassingen 
waarmee de dominante betekenis bevestigd wordt, kunnen als voorkeurslezing maar 
ook als onderhandelingslezing geïnterpreteerd worden. Toevoegingen of weglatingen 
duiden namelijk op een onderhandelingslezing, maar bij een onderhandelingslezing is 
daarbij sprake van een eigen interpretatie, ofwel het geven van een andere betekenis 
aan de verzonden boodschap. Bij een deel van de lokale Surinaamse ufo-verhalen is 
geen sprake van een verandering in betekenisgeving en bevestigen de toevoegingen 
juist de mythologie. Bovendien is het uitgangspunt van het encoding-decoding-model dat 
een tegendraadse of onderhandelingslezing te verwachten is wanneer de ontvanger 
de boodschap vanuit een significant ander wereldbeeld ontvangt dan de zender. Uit 
het empirisch materiaal bleek echter dat ook ontvangers met een significant andere 
achtergrond en perspectief dan de verzenders van de dominante boodschap, niet op alle 
fronten een andere betekenis aan de mythologie gaven maar deze zelfs deels ongewijzigd 
overnamen. Deze bevindingen betekenen dat het encoding-decoding-model in de huidige 
vorm te star is om alle uitkomsten van mondialisering te categoriseren. Ook nuances als 
tussenvormen, mengvormen of combinaties zouden mogelijk moeten zijn als uitkomst. 
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Dit onderzoek naar de ontvangst van de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname laat 
verder zien dat actieve lokale receptie en de visie van het cultuurimperialisme elkaar 
niet uitsluiten. De huidige receptietheorieën voldoen mijns inziens niet om het complexe 
proces van verspreiding en lokale aanpassing van cultuur onder invloed van verschillende 
machtsverhoudingen te beschrijven. Het combineren van theoretische denkrichtingen, 
zoals het cultuurimperialisme en het idee van actieve lokale receptie, kan hierbij als basis 
dienen voor het ontwikkelen van nieuwe theoretische modellen. Dit kan een vruchtbaar 
gebied zijn voor verder onderzoek.

Daarnaast pleit ik in het algemeen voor meer wetenschappelijke aandacht voor de 
populariteit van moderne mythen waarmee betwiste informatie wordt verspreid. Want 
complottheorieën en ‘alternatieve waarheden’ zijn onmiskenbaar een onderdeel geworden 
van de moderne maatschappij. Dat hoeft niet negatief te zijn. De veelheid aan interpretaties 
van gebeurtenissen die dankzij internet voor iedereen toegankelijk is, kan ervoor zorgen 
dat mensen gestimuleerd worden niet alles wat zij lezen kritiekloos aan te nemen en zelf 
op onderzoek uit te gaan. Tenslotte bleken sommige verhalen over samenzweringen geen 
theorie maar realiteit, zoals de Watergate-affaire, het mind control-programma MKUltra 
en het NSA-afluisterschandaal. Maar de populariteit van sommige moderne mythen heeft 
wel degelijk ook een schadelijke kant, bijvoorbeeld wanneer betwiste of feitelijk onjuiste 
informatie wordt gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden. Zoals de verhalen over 
het vestigen van een Nieuwe Wereldorde door een geheime elite en de rol die Joodse 
(bankiers)families daarbij zouden spelen. Het geldt zeker ook voor theorieën over een 
raciale hiërarchie en over stereotype representaties van vooral zwarte mensen. Dergelijke 
ideeën kunnen bestaande spanningen tussen bevolkingsgroepen en de uitsluiting van 
bepaalde groepen in een samenleving versterken. Zo draagt de populariteit van sommige 
mythen mogelijk onbedoeld bij aan het normaliseren van racisme en antisemitisme. Ook 
de verhalen over buitenaardse ufo’s reflecteren niet alleen sociale verhoudingen, maar 
kunnen deze tevens beïnvloeden.

Het is treffend dat de ufo-mythologie, inclusief de elementen van een racistische ideologie, 
ook voor een significant deel overgenomen wordt in een land met een koloniaal verleden, 
een land waarvan de bevolking de gevolgen van racisme en het idee van een witte 
suprematie aan den lijve heeft ondervonden. Of is het misschien juist mede een gevolg 
van dat verleden, een indirecte doorwerking van de koloniale cultuur? Generaties lange 
onderdrukking, het opleggen van een raciale en culturele norm en ‘koloniaal’ onderwijs 
zouden een automatische acceptatie van de dominante cultuur van Europa en ook de 
VS tot gevolg kunnen hebben. Een vergelijkbaar effect wordt wel omschreven met het 
concept colonial mentality, dat vooral is gebruikt in relatie tot Filippino’s. Daarbij gaat 
het om gevoelens van minderwaardigheid veroorzaakt door koloniale onderdrukking, 
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met als gevolg onder meer een kritiekloze, automatische acceptatie van de dominante 
cultuur, waaronder de (schoonheids)idealen, doctrines en ideologie. Misschien een 
beetje speculatief, maar doorredenerend naar Suriname zou het verleden van koloniale 
overheersing een extra factor kunnen zijn bij de receptie van een toch al dominante 
cultuuruiting. Mogelijk speelt ook onwetendheid over de achtergrond en de impliciete 
betekenis van sommige ufo-verhalen een rol en zijn ufologen zich helemaal niet van 
bewust van alle ideologieën die verweven zijn met de ufo-verhalen. Het verspreiden van 
racistische ideologieën is zeker niet altijd de bedoeling van degenen die ufo-mythologie 
reproduceren.   

De aantrekkingskracht van ufo-verhalen schuilt vooral in de geheimzinnigheid van het 
fenomeen: het onbekende, ongrijpbare en onverklaarde. Het zijn verhalen waarin het 
onmogelijk geachte toch uitvoerbaar lijkt, zoals reizen door de tijd of een kijkje in andere 
dimensies. Het idee van buitenaardse ufo’s biedt daarnaast oplossingen voor ingewikkelde 
aardse vraagstukken. De milieuvriendelijke ‘vrije energie’ waarmee de aliens zich door 
het heelal zouden verplaatsen, wordt beschouwd als alternatief voor een dreigend 
olietekort op aarde. Het idee van buitenaards leven biedt uitwijkmogelijkheden naar 
andere planeten, voor het geval onze eigen planeet onleefbaar wordt door overbevolking 
of vervuiling. Verhalen over buitenaardse bezoekers zijn daarmee ook hoopgevend. Een 
paradox is dat de aantrekkingskracht van het verschijnsel ufo’s vooral te maken heeft met 
het mysterieuze element, maar dat tegelijkertijd bij grote groepen mensen de behoefte 
bestaat het fenomeen te duiden. In de zoektocht naar antwoorden (die van officiële 
instanties niet altijd komen) stuiten veel belangstellenden op zogenaamd ‘geheime’ kennis, 
verborgen informatie, alleen beschikbaar voor de groep mensen die ‘doorheeft hoe het 
zit’. The truth is out there voor wie het wil zien, voor hen die daarmee tot de selecte groep 
van mensen met ‘kennis’ behoren. Daarbij komt het wantrouwen van veel ufologen richting 
‘de wetenschap’ en andere officiële instanties. In combinatie met de rotsvaste overtuiging 
kennis te hebben van een voor anderen verborgen waarheid, kan dit ervoor zorgen dat 
zij met open ogen in de ‘val’ lopen van groeperingen die op de populariteit van de ufo-
mythe meeliften: politieke en religieuze groeperingen die hun ideologie verpakken in ufo-
verhalen. Zo helpen ufologen mogelijk onbewust mee die ideologieën te verspreiden. De 
sociale impact van verhalen over ufo’s en aliens is daarmee overduidelijk. Daarvoor hoeven 
ze zelf niet eens op aarde geland te zijn. 
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Appendix:
Overzicht kenmerken ufo-mythologie* 

A. Belangrijke samenzweringstheorieën uit de ufo-mythologie  
1. Doofpotaffaire algemeen: de Amerikaanse overheid onderdrukt informatie over 

ufo’s en aliens. Ook de ‘mainstream media’ zitten in dit complot. 
2. Rond 2 juli 1947 is er bij het plaatsje Roswell in New Mexico (VS) een ufo neergestort. 

Deze ufo is in beslag genomen door de Amerikaanse overheid, waarbij ook dode 
en levende buitenaardse wezens zijn geborgen, respectievelijk gevangen zijn 
genomen. Hieruit is het eerste contact ontstaan tussen de Amerikaanse overheid 
en buitenaardse wezens. 

3. Op de (tot voor kort geheime) militaire luchtmachtbasis Area 51 in de Nevadawoestijn 
wordt in het geheim, op basis van de ufo-wrakstukken uit onder meer Roswell en 
met aanwijzingen van buitenaardsen, gewerkt aan de ontwikkeling van (geheim) 
materieel op basis van buitenaardse technologie. 

4. Er vinden ontvoeringen van mensen door buitenaardsen plaats, met medeweten 
van de Amerikaanse overheid. De aliens mogen de bevolking ontvoeren in ruil voor 
buitenaardse technologie.

5. Buitenaardsen komen al vele eeuwen naar de aarde, en hebben (een deel van) de 
mensheid geschapen. Ook allerlei bouwwerken uit de oudheid, zoals de piramiden 
in Egypte, zijn niet gemaakt door mensen maar door buitenaardsen. Dit wordt door 
overheden en ‘mainstream’ archeologen ontkend en/of geheimgehouden.

6. De Illuminati is een nog steeds bestaande (en buitenaards gelieerde) organisatie 
die de wereld in het geheim leidt of wil leiden. Alle mainstream media zijn in handen 
van deze wereldleiders.

7. ‘De Joden’, in het bijzonder bankiersfamilies, zijn in het geheim uit op overheersing 
van de wereld. Dit blijkt onder meer uit een uitgelekt verslag van een vergadering 
waarin dit is besproken: de Protocollen van de wijzen van Sion. 
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B. Kenmerkende religieuze ideeën uit de Amerikaanse ufo-mythologie  
1. Verschillende buitenaardsen zijn spiritueel hoger (dan de mensheid) ontwikkelde 

wezens met een boodschap.
2. Deze buitenaardsen hebben een of meer van de volgende boodschappen voor ons:

- De mensheid gaat niet goed om met het milieu.
- De mensheid moet oppassen met nucleaire energie/wapens.
- De aliens kunnen ons helpen beter om te gaan met de aarde.
- We moeten anders met elkaar omgaan.
- Een spirituele boodschap voor persoonlijke groei.
- Het eind der tijden is nabij.

3. Verhalen over goden uit de Bijbel, Vedische en andere religieuze geschriften gaan 
eigenlijk over ufo’s en buitenaardse wezens.

4. Ufologen zijn bekend met de leer, geschriften en/of teksten van (of/of):
- The Ashtar Galactic Command;
- Urantia Foundation;
- Scientology;
- Nuwaubian Nation of Moors
- Pleiaden via Barbara Marciniak;
- Sister Thedra/The Association of Sananda and Sanat Kumara;
- George Adamski;
- Maitreya. 
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C. Enkele typerende raciale denkbeelden uit de ufo-mythologie  
1. Er zijn verschillende typen alienrassen, waarvan de bekendste zijn:

- Nordics
- Greys
- Reptiles
- Insectoids (bidsprinkhanen) 

2. Er bestaat binnen deze totale groep een onderlinge hiërarchie, waarbij de blonde 
aliens bovenaan staan.

3. Er is per buitenaards ras een verschil in uiterlijk, aard en missie (bedoeling).
4. Buitenaardsen hebben een rol gespeeld in de schepping van de mensheid, en 

de hiërarchie van aliens geldt daarom ook voor de verschillende mensenrassen.
5. De aliens maken onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen op aarde.
6. Het eerste mensenras werd in Afrika gecreëerd uit apen en mensen, met de 

bedoeling dat zij als slaaf zouden werken voor mensen. Mensen van Afrikaanse 
afkomst stammen af van dit ‘slavenras’.

7. Alleen bepaalde volken/raciale groepen hebben een buitenaardse achtergrond/ 
buitenaards bloed.

8. Alleen witte (Amerikaanse) mensen worden ontvoerd, vanwege de superieure 
kwaliteit van hun genetisch materiaal. 
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D. Andere belangrijke concepten en ideeën uit de Amerikaanse ufo-mythologie, 
algemeen
1. Shapeshifting: buitenaardsen kunnen van vorm veranderen en zich voordoen als 

mensen. Verschillende wereldleiders zijn in werkelijkheid buitenaardse reptielen.
2. Lizards: een buitenaards ras van reptielen, al dan niet vermengd met mensen.
3. Illuminati: een geheime orde die achter de schermen de wereld leidt of de macht 

over de wereld wil verkrijgen.
4. New World Order: een totalitair wereldregime, waarvan meestal wordt gedacht dat 

deze zal worden gevestigd door Joden, reptielen en/of de Illuminati.
5. Abductions: ontvoeringen van mensen door buitenaardsen.
6. Reverse engineering: het uit wrakstukken van ufo’s herleiden van de werking ervan 

om deze technologie te kunnen gebruiken.
7. Alien hybrids: wezens die half mens en half alien zijn, het resultaat van seksueel 

contact tussen mensen en buitenaardsen, of het resultaat van ‘reageerbuiskinderen’.
8. Men in Black: mannen in zwarte pakken die melders van een ufo het zwijgen 

willen opleggen en om die reden bedreigen. Aangenomen wordt meestal dat ze 
of buitenaards zijn, of van de FBI.

9. De ‘theorie’ van de Holle Aarde: de aarde is hol en in het binnenste van de aarde 
zijn of waren geheime verblijfplaatsen van buitenaardsen

10. Channelen: het op mediamieke wijze doorgeven van buitenaardse boodschappen.
11. Walk-ins: aliens die gebruik maken van het fysieke lichaam van een mens. 
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SAMENVATTING  
Ufo’s boven Suriname

De receptie van een Amerikaanse mythologie 
Ufo’s en aliens zijn een niet meer weg te denken onderdeel van de populaire cultuur. 
Ze spelen een rol in films en televisieseries, en afbeeldingen van ufo’s en aliens staan 
prominent op onder meer snackverpakkingen en kleding. Ufo-verhalen gaan echter niet 
alleen over buitenaardse intelligenties die in vliegende voertuigen heimelijk de aarde 
bezoeken. De verhalen, met hun oorsprong in de Verenigde Staten, worden gekleurd door 
christelijke en theosofische thema’s, door raciale en zelfs racistische opvattingen en ideeën 
over samenzweringen door onder meer de Amerikaanse overheid. Volgens verschillende 
auteurs reflecteren ufo-verhalen vooral het culturele, raciale, religieuze en politieke 
landschap van de Verenigde Staten, bezien vanuit het perspectief van witte Amerikanen 
(zie onder meer Dean, 1998; Kelley-Romano, 2006; Matthews, 2001; Roth, 2005; Tromly, 
2017). De opvattingen over hiërarchische rassenverhoudingen hebben hun oorsprong 
in de koloniale periode, maar worden in de ufo-mythologie nog steeds gereproduceerd.   

Dankzij moderne media verspreiden verhalen over ufo’s en hun bemanning zich over 
de wereld, als onderdeel van het proces van mondialisering. Ook bevolkingsgroepen 
en samenlevingen met een andere culturele, religieuze en raciale achtergrond dan de 
Amerikaanse maken zo kennis met deze specifieke mythologie. De vraag rijst of deze 
ontvangers de ufo-verhalen op dezelfde manier interpreteren als witte Amerikanen. 
Tenslotte zijn de koloniale geschiedenis, de verwerking daarvan en de hedendaagse 
sociale verhoudingen, waaronder raciale vooroordelen, niet per se dezelfde. Vanuit deze 
gedachte ontstond de centrale vraag in dit onderzoek: Hoe worden de Amerikaanse ufo-
verhalen overgenomen in een andere maatschappij dan de Amerikaanse? Ik heb ervoor 
gekozen om het onderzoek uit te voeren in multiraciaal en multireligieus Suriname. Het 
merendeel van de Surinaamse bevolking bestaat uit mensen van wie de voorouders 
vanwege slavernij of contractarbeid naar Suriname zijn gebracht. Aangenomen wordt 
daarom dat de (post)koloniale periode en raciale verhoudingen door hen vanuit een 
significant ander perspectief worden beleefd dan in het overwegend witte Amerika.   

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag stond het debat tussen twee visies 
op mondialisering centraal: de receptietheorie en het cultuurimperialisme, twee 
denkrichtingen die elk een andere uitkomst van mondialisering voorspellen en in de 
mondialiseringsliteratuur vaak tegenover elkaar gezet worden. Cultuurimperialisme 
gaat uit van een proces waarbij een dominante natie vormgeeft aan een uiteindelijk 
uniforme, mondiale cultuur. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor machtsongelijkheid. 
Het uitgangspunt van de receptietheorie daarentegen is dat ontvangers een actieve rol 
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spelen bij de receptie, en dat zij delen van andere culturen aanpassen op basis van lokale 
voorkeuren. Hierdoor ontstaan nieuwe culturele vormen en is van een uniforme mondiale 
cultuur dus geen sprake meer.  

Uit etnografisch onderzoek blijkt dat mondiaal verspreide cultuur inderdaad vaak lokaal 
wordt aangepast (Altglas, 2010; Burke, 2009; Crane, 2004). Dat pleit voor de visie van de 
receptietheorie. Een bezwaar tegen de focus op lokale ontvangst is echter dat daarbij het 
macroperspectief van de machtsverhoudingen tussen verschillende culturen verloren 
gaat. De praktijk laat namelijk zien dat niet alle interculturele relaties gelijk zijn: sommige 
nationale actoren hebben meer impact op de mondiale cultuur dan andere. Dat is een 
bruikbaar perspectief uit de visie van het cultuurimperialisme. Daarom maak ik in deze 
studie een synthese tussen de twee denkrichtingen door de machtsrelatie tussen de 
zendende en ontvangende cultuur te beschouwen als de context waarbinnen de actieve 
lokale ontvangst plaatsvindt.   

Omdat mijn uitgangspunt is dat zowel de machtsrelatie tussen de zendende en 
ontvangende partij als de culturele, religieuze, historische en/of raciale achtergrond van 
de ontvangers van invloed zullen zijn op de receptie, luidt de eerste deelvraag in dit 
onderzoek:
1.  Welke factoren spelen een rol bij de lokale receptie van de Amerikaanse ufo- verhalen 

in Suriname?
De overige drie deelvragen zijn geformuleerd op basis van drie aspecten die het meest
kenmerkend voor de ufo-mythologie zijn, en waarin ook duidelijk de wit-Amerikaanse
oorsprong van de verhalen terug te zien is: i) ufo-gerelateerde samenzweringstheorieën, ii)
religieuze kenmerken en iii) raciale thema’s. Deze deelvragen zijn:
2. In hoeverre en op welke manier worden samenzweringstheorieën uit de Amerikaanse 

ufo-verhalen overgenomen?
3.  In hoeverre en op welke manier worden de religieuze aspecten overgenomen?
4.  In hoeverre en op welke manier worden de raciale elementen overgenomen?

Om de deelvragen te kunnen beantwoorden heb ik gebruikgemaakt van discoursanalyse, een 
overkoepelende term voor diverse methoden waarbij gesproken en geschreven discoursen 
bestudeerd worden in hun sociale, culturele en historische context. Per deelvraag heb ik 
onderzocht in hoeverre de ufologen bekend waren met de meest bekende complottheorieën, 
denkbeelden en concepten uit de Amerikaanse ufologie, in hoeverre zij deze onderschreven, 
of zij aspecten weglieten en of zij er eigen interpretaties aan toevoegden.   

Voor het categoriseren van de uitkomsten van de analyse is gekozen voor het encoding-
decoding-model van Stuart Hall (1973/2001), afkomstig uit de audience reception theory. 
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Volgens dit model kan het ontvangende publiek drie standpunten innemen bij de ontvangst 
van een boodschap: 1) een voorkeurslezing, waarbij de ontvanger de culturele boodschap 
vanuit dezelfde culturele aannames interpreteert en precies zo begrijpt als de zender 
bedoelde, 2) een onderhandelingslezing, waarbij de ontvanger de boodschap grotendeels 
met een voorkeurslezing overneemt maar daarbij aspecten toevoegt of weglaat uit de 
verzonden boodschap, of 3) een tegendraadse lezing, waarbij de ontvanger de boodschap 
vanuit een significant ander gezichtspunt bekijkt en er betekenissen aan geeft die de 
zender niet bedoeld had.  

Uit het onderzoek blijkt dat veel verhalen uit de dominante ufo-mythologie in Suriname 
worden gereproduceerd. Zo worden de ufo-complottheorieën in Suriname verteld, inclusief 
de cultuurspecifieke zondebokken uit de verhalen, Amerikaanse anti-overheids-sentimenten 
en de specifieke vreemdelingenhaat van Amerikaanse extreemrechtse groeperingen. Ook 
de boodschap van Amerikaanse hegemonie wordt overgenomen. De religieuze kenmerken 
van de dominante ufo-mythologie, inclusief de christelijke en theosofische thema’s, worden 
door de Surinaamse ufologen overgenomen, ook door hen die het christendom niet belijden. 
Veel van de raciale thema’s uit het dominante discours worden eveneens gereproduceerd 
in Suriname, waaronder ideeën over een raciale hiërarchie onder mensen. Daarbij is sprake 
van stereotypering van met name Surinamers van Afrikaanse afkomst.   

Het ufo-discours wordt op sommige punten ook aangepast. Er worden bijvoorbeeld 
verhalen toegevoegd over ufo’s die boven Suriname gezien zouden zijn en over 
buitenaardsen die in het verre verleden Suriname bezochten. Enkele verhalen worden 
overgenomen waarbij aan de inhoud een andere betekenis wordt gegeven. Zo worden de 
Amerikanen die door aliens ontvoerd zouden zijn niet beschouwd als uitverkorenen zoals 
in de dominante mythologie, maar eerder als slachtoffer van een ongewenste ervaring. Ook 
wordt in het Surinaamse discours meer dan in de VS nadruk gelegd op de overeenkomst 
die er zou zijn tussen de verhalen over ufo’s en verhalen uit de Hindoeïstische mythologie. 
Voor verschillende Hindostaanse ufologen lijken de ufo-verhalen te fungeren als een 
bevestiging en erkenning van hun identiteit. In Suriname weerspiegelen de ufo-verhalen 
daarmee een belangrijke maatschappelijke lokale omstandigheid: de diversiteit van de 
bevolking, raciale en culturele verschillen en een ervaren ongelijkheid.   

Over het geheel genomen concludeer ik dat de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname 
wordt ontvangen als een onderhandelingslezing: de ufo-verhalen worden voor het grootste 
deel overgenomen, maar op enkele punten aangevuld of van een andere betekenis 
voorzien. De aanpassingen zijn echter minder groot dan op basis van de verschillen tussen 
de Amerikaanse en Surinaamse ufologen te verwachten was, met name op het gebied 
van raciale vooroordelen en religieuze perceptie. Er is geen verzet geuit tegen aspecten 
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van de ideologie die mogelijk minder aansluiten bij de perceptie van de ontvangers of 
zelfs als ongewenst ervaren zouden kunnen worden, zoals de christelijke en theosofische 
uitgangspunten en vooral het wit-Amerikaanse perspectief en racistische ideeën.   

Bij de receptie van de ufo-mythologie speelt naar mijn mening de factor ‘machtsverhouding’ 
een doorslaggevende rol. In de eerste plaats geldt dat voor het zonder meer overnemen 
van de populaire cultuur, zo prominent aanwezig vanwege de culturele hegemonie van 
Amerika. De populaire Amerikaanse cultuur wordt omarmd, waarbij de ontvangers zich 
mogelijk niet bewust zijn van alle onderliggende betekenissen. Twee lokale factoren die een 
rol spelen bij de perceptie van de ufo-mythologie zijn de raciale en religieuze verhoudingen 
in Suriname. Met name een raciaal normbeeld van verschillende Hindostaanse ufologen 
ten opzichte van Creolen wordt in het discours uitgedrukt. Maar ook een dominant 
normbeeld uit de koloniale tijd, een raciale hiërarchie waarbij wit wordt beschouwd 
als superieur en zwart als inferieur, is van invloed op de onderlinge verhoudingen en 
ondersteunt de dominante lezing. Een andere lokale invloed op de receptie van de ufo-
mythologie betreft de dominante positie van het christendom in Suriname. Hierdoor zijn 
Surinamers met diverse religieuze achtergronden bekend met het christendom. Het is 
vanwege die ‘vertrouwdheid’ dat de christelijke thema’s en elementen uit de ufo-verhalen 
worden gereproduceerd, ook door ufologen met een andere religieuze achtergrond.

De beschrijving van de ontvangst van de Amerikaanse ufo-mythologie in Suriname laat 
zien hoe machtsrelaties tot uiting komen in de lokale receptie. Mijn voorstel is daarom 
om binnen de receptietheorie ook de machtsverhoudingen tussen de zendende en 
ontvangende culturen standaard te beschouwen als factor die van invloed is op de actieve 
lokale ontvangst. 
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SUMMARY  
UFOs over Suriname

The reception of an American mythology 
UFOs and aliens are an integral part of popular culture. They feature in films and 
television series, and images of UFOs and aliens are depicted on, among other things, 
snack packaging and clothing. UFO stories, however, are not only about intelligent extra-
terrestrial beings that secretly visit the earth in spaceships. The stories, with their origins 
in the United States, are coloured by Christian and theosophical themes, as well as by 
racial and even racist views, and ideas about conspiracies involving, among others, the 
US government. Various authors argue that UFO stories mainly reflect the cultural, racial, 
religious and political landscape of the United States, seen from the perspective of white 
Americans (see Dean, 1998; Kelley-Romano, 2006; Matthews, 2001; Roth, 2005; Tromly, 
2017). The views on hierarchical race relations originated in the colonial period but are 
still reproduced in UFO mythology.   

Thanks to modern media, stories about UFOs and their crews spread around the world 
as part of the process of globalisation. As a result, populations and societies with different 
cultural, religious and racial backgrounds to the population of the United States are also 
introduced to this specific mythology. The question arises as to whether these recipients 
interpret UFO stories in the same way as white Americans. After all, colonial history, how it is 
processed and contemporary social relations, including racial prejudices, are not necessarily 
the same. This consideration gave rise to the central question in this research: How are UFO 
stories that originate in the United States adopted by the society of a different country?

To examine this question, I chose to carry out the research in multiracial and multireligious 
Suriname. The majority of Suriname’s population consists of people whose ancestors were 
brought to Suriname as slaves or as indentured labourers. It is therefore assumed that 
they view and experience the (post)colonial period and race relations from a significantly 
different perspective to that of the predominantly white United States.   

Central in answering the research question is the debate between two views of globalisation: 
reception theory and cultural imperialism; two schools of thought, each of which predicts 
a different outcome of globalisation and which are often juxtaposed in the literature on 
globalisation. Cultural imperialism refers to a process in which a dominant nation shapes 
an ultimately uniform, global culture. This concept is firmly based on power inequality. The 
principle behind reception theory, on the other hand, is that the receivers play an active 
role in the reception and modify aspects of other cultures according to local preferences. 
As a result, new cultural forms are created instead of a uniform global culture.



Summary

222

Ethnographic research shows that globally distributed culture is indeed often adapted at 
a local level (Altglas, 2010; Burke, 2009; Crane, 2004). This supports the reception theory 
approach. One objection to the focus on local reception, however, is that it largely fails to 
take account of the macro perspective of the power relations between different cultures. 
Practice indeed shows that not all intercultural relationships are equal: some national 
actors have more impact on global culture than others. This is a useful perspective from 
the cultural imperialism approach. Therefore, for this research I have made a synthesis 
between the two schools of thought by considering the power relationship between the 
sending and receiving culture as the context in which active local reception takes place.   

Given that my starting point is that both the power relationship between the sending and 
the receiving party as well as the cultural, religious, historical and/or racial background of 
the receivers will influence reception, the first sub-question in this study is:
1.  What factors play a role in the local reception of American UFO stories in Suriname?
The other three sub-questions have been formulated on the basis of three aspects that 
are most characteristic of UFO mythology and also clearly reflect the white-American origin 
of the stories: i) UFO-related conspiracy theories, ii) religious characteristics and (iii) racial 
themes. These sub-questions are:
2.  To what extent and in what way are conspiracy theories from US UFO stories  

adopted? 
3.  To what extent and in what way are the religious aspects adopted?
4.  To what extent and in what way are the racial elements adopted?

In order to be able to answer the sub-questions and thus answer the central question I have 
used discourse analysis, an umbrella term for various methods in which spoken and written 
discourses are studied in their social, cultural and historical context. For each sub-question 
I investigated the extent to which local ufologists were familiar with the most well-known 
conspiracy theories, ideas and concepts from American ufology, to what extent they endorsed 
these, whether they omitted aspects and whether they added their own interpretations.  

To categorise the results of this analysis I opted for the encoding-decoding model developed 
by Stuart Hall (1973/2001), which originates from audience reception theory. According to 
this model, the receiving audience can take three positions: 1) a preferred reading, in which 
the recipient interprets and understands the cultural message with the same cultural 
assumptions and in exactly the same way as the sender intended, 2) a negotiated reading, 
in which the recipient gives the message a largely preferred reading but adds aspects to 
or omits aspects from that message, or 3) an oppositional reading, in which the recipient 
views the message from a significantly different point of view and ascribes meanings not 
intended by the sender.  
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The research shows that many stories from the dominant UFO mythology are reproduced 
in Suriname. For example, culture-specific scapegoats mentioned in the UFO conspiracy 
theories, as well as American anti-government sentiments and the specific xenophobia 
of extreme right-wing groups in the US, are reproduced when told in Suriname, where 
the message of US hegemony is also adopted. The religious characteristics of the 
dominant UFO mythology, including its Christian and theosophical themes, are adopted 
by Surinamese ufologists, including those who do not profess to being Christian. Many of 
the racial themes from the dominant discourse are also reproduced in Suriname, including 
ideas about there being a racial hierarchy among people. In the latter case, a stereotyping 
of, in particular, Surinamese people of African descent can be detected.  

Certain aspects of the UFO discourse are, however, modified in Suriname. This includes, 
for example, the addition of stories about UFOs having been reported as sighted over 
Suriname and about extra-terrestrials having visited Suriname in the distant past. Some 
stories are adopted but with their content given a different meaning. For example, 
Americans allegedly abducted by aliens are not regarded as being “chosen ones” as in 
the dominant mythology, but rather victims of an unwanted experience. The Surinamese 
discourse also places more emphasis on the alleged similarity between stories about UFOs 
and stories from Hindu mythology. For various Hindu ufologists, the UFO stories seem 
to function as confirmation and recognition of their own identity. In Suriname the UFO 
stories thus reflect a number of important local social circumstances: the diversity of the 
population, racial and cultural differences and experienced inequality.  

Overall, I conclude that American UFO mythology is received in Suriname as a negotiated 
reading: most of the UFO stories are copied but, on some points, they are supplemented or 
given a different meaning. However, the adjustments are less substantial than one might 
expect given the differences that exist between US and Surinamese ufologists, particularly 
so in terms of racial prejudice and religious views. No opposition was expressed to 
aspects of the ideology that are possibly less in keeping with the recipients’ perceptions 
or that might even be perceived as undesirable, including the Christian and theosophical 
principles and especially the white-American perspective and racist notions.  

In my opinion, power relations play a decisive role in the reception of UFO mythology. 
This holds true, in the first place, for the indiscriminate adoption of popular culture, which 
is so prominent because of America’s cultural hegemony. Popular American culture is 
embraced whilst the recipients are possibly not aware of all the underlying, sometimes 
hidden, meanings. Two local factors that play a role in the perception of UFO mythology 
are the racial and religious relationships in Suriname. A norm image of Creoles, held by a 
number of Hindu ufologists, is particularly expressed in the discourse. Whilst a dominant 
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norm image from colonial times, a racial hierarchy in which white is considered superior 
and black inferior, also influences mutual relations and supports the dominant reading. 
Another local influence on the reception of UFO mythology is the dominant position of 
Christianity in Suriname. This means that Surinamese with various religious backgrounds 
are familiar with Christianity. This ‘familiarity’ is the reason why the Christian themes and 
elements in the UFO stories are reproduced in Suriname, also by ufologists with a non-
Christian, religious background.  

The way in which American UFO mythology is received in Suriname, as described here, 
shows how power relations are expressed in the local reception. My proposal is, therefore, 
that power relations between the sending and receiving cultures should also be regarded 
within reception theory as a standard factor that influences active local reception.


