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man: 'Alex!'Zo gewoon. En
hij noemt haar Max." Over-
uren voor de onafscheidelij ke
fotocamera van lris.

Stijlicoon
Máxima iS niet te beroerd

om met Iris op de foto te gaan.
Die serie laat stap voor stap
zien hoe lris opgmeide van
een lagereschoolleerling met
ponyhaar, tot het stralende
meisje met lange blonde, los-
vallende lokken van nu.
,,Máxima is een stijlicoon,
maar ik aap haar niet na." Zs
dweepziek is ze niet. Nou
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t AntonTeu.
ben: ,Zelf heb
ik ervaren wat

het is om
buitenaardse
contactên te
ondergaan."
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UFO'$ KOÏ|I/IENERAAruI
dOor FRANS SCI{RADER

SOEST, vrijdag
, ,,Iot boven Libië en Japan worden ze deze weken gesignaleerd. De contacten met ufo 's brei-.

den zich alsmaar uit. Niet zo verwonderlijk dat ze nu boven onrustig gebied een kijkje komen
nerlen. De rampen der aarde vinden er immers plaats." Bevlogen dóei Anton Teuben zijn ver.
haal en tuurt ondertussen naar de hemel boven de prachtige vi[la van de stichting Niburu in de
bossen tussen Soest en Amersfoort.

De kenner bij uitstek van
het Nederlandse ufo-meld-
punt beleeft drukke tijden.
De als kool groeiende organi-
satie, die zich ook nog eens
specialiseert in vrije energie,
gezondheidszorg, welzijn en
onderwijs, kent via het we-
reldwijde web inmiddels
35.000 volgers. ,,Een paar keer
per maand leggen we hier op
thema-avonden onze bevin-
dingen op tafel. De groep be-
langstellenden is alsmaar
gtoeiende. Het is goed dat de
mensen zich er bewust van
zijn. Onlangs nog hadden
twee driehoekige exempla-
ren in de lucht ons aller aan-
dacht. Durf erover te praten,
vertel ik de mensen: oïerwin
je angsten! De overheden ver-
zwijgen aI genoeg", zegt Teu-
ben gepassioneerd.

Gespeelde angst
Sinds hij ooit in het Gm-

ningse TÍinsum zijn passie
met andere geinteresseerden
begon te delen, is het univer-
sum voof, Teuben niet meer
veilig. ,,Ik heb door de jaren
heen misschien wel duizend
meldingen beoordeeld", zo
vervolgt hij. ,,Berichten die
niet serieus zijn, Ieg ik direct
terzijde. Daar prik je zo door-
heen. Gespeelde angst. Zelf
heb ik ervaren wat het is om
btritenaardse contacten te on-

dergaan. Aan de Oostzee, in I teresse voor buitenaards con-
Berlijn,maarookinKoeweit. I tact al niet onder stoelen of
Ja, en zelfs in mijn achtertuin I banken gestoken, Op het Bin.
in Winsum was ik er getuige I nenhof voerde ik ooit een
van." I prettig gesprek met Maik

Dat vraagt om meer uitleg. I Rutte ovèr deze materie. De
Teuben: ,,Ik kwam thuis en I first lady van de vorige prè-:
stapte door de achterdeur di- | mier van Japan liet anderhalf
rectineensoort jaar geleden
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daarbinnen. Ik ' ' Welnee!";a[;'";;ï"".ff overwrn p Los van de

fflf'l;f,'fjij angsten' J:ilï1"ïd;"""
pathisch.Ik heb ze bij Niburu
bekendengevraagdsnelteko- | nog een ding zeker. Teuben:
men. Want wie gelooft dit | ,,De ramp in Fukushima be-
nou? In de directe buurt was I tekent het definitieve einde
een klooster lyaar ooit een I van het atoomtijdperk. Het

tig contact met de comman- | op de scheiding van twee tec-

bloedige veldslag had plaats- | moest een keer gebeurerr.
gevonden. Had dat de aan- I Wat een stommiteit van al-gevonden. rtact dat de aan- | Wat een stommiteit van aI-
dachtvandezeufo?Indiebe- | weer een overheid om juist
ginjaren had ik ook regelma- | èen kerncentrale te bouwen

dant van de vliegbasis I tonische platen. Je roept als
Leeuwarden. Hij belde me I het ware het noodlot over je-Leeu\Maroen. .EuJ Derde me J het wafe net noodlot over Je-
soms wekelijks na nieuwe, I zelf af. Nu pas realiseert de
nietteverklarengebeurtenis- | wereld het zich. Eerst moest
senbovenhetmilÍtairekamp. I het duizenden doden kosten.
Maar ook politiemensen kwa- | Als indianen, de Maya's en
men aan mijn deur met tal I andere natuurvolkeren za
van vragen over mysterieuze I simplistisch dachten, waar-
zaken in de lucht die leidden I om moet het bij ons dan zo in-
tot paniek op straat." I gewikkeld? Het einde van de

Teuben zept zich zelfs pe- I atoomenerEie is het beoinTeuben zeg!, zich zelfs ge- | atoomenergie is het begin
steund te voelen door de I van een prima alternatief: de
grootste wereldleiders. ,,Poe: I vrije energie."
tir en Obama hebben hun in\
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