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Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende
ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan
ook écht alles op onze planeet bepalen.

De vlucht naar Europa
Opvallend is dat het omstreden ‘Oera Linda Boek’ aanvangt in 2194 voor de jaartelling en dat
is het zelfde tijdsmoment als wanneer de atoomoorlogen (geschat door Zecharia Sitchin op
2200 voor de jaartelling) in het Midden-Oosten en het verre Oosten plaatsvinden, waarbij de
steden Harappa en Mohenjo Daro verwoest worden... en in de Oriënt grote verschuivingen
plaatsvinden en bestuurlijke machten uiteenvallen. Dat is voor mij; een gelover van de echtheid
van het Oera Linda Boek, een aanwijzing dat de oer-Friezen afkomstig zijn uit Babylon, Akkad
en Sumer. Ongeveer 175 jaren later volgen de ‘piramide-oorlogen’ tussen Soemerië en Egypte,
waarbij ook gebruik gemaakt werd van atoombommen. De dodelijke fall-out woei in oostelijke
richting en maakte...
een abrupt einde aan de grote hoogstaande Soemerische beschaving. Wetenschappers
hebben nog steeds geen afdoende antwoord gevonden op het plotseling verdwijnen van de
Sumerische beschaving en weten ook niet waar zij zijn gebleven, noch wat de oorzaak was.
Zecharia Sitchin zegt dat het conflict tussen Marduk, Enki’s oudste zoon en de hoofdmacht van
de ‘anunnaki’ de oorzaak was, wier opponent Ninurta was, zoon van Enlil. De ‘munabtutu’
konden ontsnappen via een noordelijke vluchtweg. Die ‘munabtutu’ bestonden uit de elite van
het land; de koninklijken, architecten, ingenieurs, technici, piloten, generaals met hun
gardetroepen, rechters, wetenschappers en zeer vaardige ambachtslieden. Een tekst uit de
‘klaagliederen’ bevestigd hun vlucht.
Zo verlieten al zijn goden Uruk,
ze bleven ervandaan;
ze hielden zich schuil in de bergen,
ze ontsnapten naar afgelegen vlakten’.
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