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Turnhout, 1994 
	
Sigaarvormig voorwerp boven het treinstation 
	
	
Op	16	december	2012	ontving	het	Belgisch	UFO-meldpunt	een	 ingevuld	vragenformulier	waarin	de	
details	werden	 uiteengezet	 van	 een	 bijzondere	waarneming	 die	 zou	 hebben	plaatsgevonden	 in	 de	
Kempische	 gemeente	 Turnhout.	 Volgens	 de	 melder	 (verder	 aangeduid	 als	 R.S.)	 was	 dat	 naar	 alle	
waarschijnlijkheid	in	1994.	De	ervaring	werd	door	hem	als	volgt	beschreven:	
	
ik	kwam	samen	met	men	vriendin	achter	aan	het	station	in	Turnhout	toen	ik	plots	een	sigaar	vormig,	
zilver	 kleurig	 ding	 geruisloos	 zag	 hangen	 recht	 voor	me	 op	 50m	 hoogte	 en	 50m	 van	 ons	 vandaan	
ongeveer	30meter	lang	,	we	stopte	en	we	keken	elkaar	aan	waarop	ik	haar	vroeg	''	zie	jij	dat	ook''??	
jij	ook	dan	??	vroeg	ze	aan	me	!!ja	zei	 ik	!we	keken	samen	terug	naar	de	ufo	en	ik	zag	er	onderaan	
ronde	ramen	waarop	ik	wat	bang	me	mezelf	afvroeg	''die	kijken	misschien	ook	naar	mij''	plots	begon	
het	 zich	 nog	 steeds	 geruisloos	 stil	 horizontaal	 voort	 te	 bewegen	 ,heel	 traag!!	 na	 een	 20a30	meter	
bewogen	te	hebben	was	er	ineens	een	lichtstreep	recht	naar	boven	zover	het	oog	reikte(verder	dan	de	
sterren	leek	het	wel)en	het	was	weg	!!	nadien	hebben	we	er	over	gepraat	om	elkaar	uit	te	horen	over	
onze	ervaring	!!	ik	wist	meteen	dat	die	niet	van	de	aarde	was	maar	je	steld	jezelf	duizend	vragen	en	
probeerd	een	nuchtere	oplossing	te	vinden	,,waren	het	amerikanen?	russen	?	toen	kwam	de	oorlog	in	
irak	en	ik	dacht	,	nu	gaan	we	het	zien	!	maar	niks	van	dat!	dit	was	een	echte	ufo	weet	ik	nu	,	de	mens	
heeft	 nog	 niet	 bijna	 zulke	 technologie	 !!	 het	 heeft	 me	 enorm	 slimmer	 gemaakt	 vind	 ik	 zelf	 ,	 ben	
atheist	nu.			
	
Wim	VAN	UTRECHT,	medeoprichter	van	het	Belgisch	UFO-meldpunt,	bracht	op	16	februari	2013	een	
bezoek	aan	de	waarnemingsplaats	en	had	er	een	gesprek	met	R.S.	 	Wat	volgt	 is	een	samenvattend	
verslag	van	dit	plaatsbezoek.	
	

*	*	*	
	

R.S.	woonde	ten	tijde	van	de	waarneming	 in	de	Harmoniestraat	te	Turnhout,	op	enkele	honderden	
meters	ten	oosten	van	de	waarnemingsplaats.		In	1994	was	de	getuige	31,	zijn	vriendin	21.		De	twee	
zijn	 intussen	uit	elkaar.	 	R.S.	was	destijds	werkloos.	 	Zijn	hobby’s	zijn	gevechtsporten	en	uitgaan.	Er	
werd	 rekening	 gehouden	met	 de	 nadrukkelijke	 vraag	 van	 de	 getuige	 om	 diens	 ex-vriendin	 niet	 te	
contacteren.		
	
R.S.	meent	dat	het	voorval	zich	afspeelde	in	1994,	mogelijk	 in	1993	(“in	elk	geval	enkele	jaren	voor	
mijn	 verhuis	 naar	Dessel,	 en	dat	was	 in	 1997”).	 	 Pogingen	om	de	datum	nauwkeuriger	 te	 bepalen	
leverden	geen	resultaat	op.			
	
De	getuige	herinnert	zich	dat	het	de	nacht	van	de	feiten	helder	weer	was.	De	sterren	waren	zichtbaar	
en	 het	 was	 warm.	 	 Het	 koppel	 kwam	 die	 nacht	 terug	 van	 een	 terrasje	 op	 de	 Grote	 Markt.	 	 De	
kinderen	waren	 thuis,	 te	 laat	mocht	het	dus	niet	worden.	Via	de	Renier	 Sniedersstraat	wandelden	
R.S.	en	zijn	vriendin	naar	het	treinspoor,	staken	over	en	liepen	nog	enkele	tientallen	meters	met	het	
spoor	mee.	 	Net	voor	ze	een	zandweg	binnendoor	naar	de	Harmoniestraat	wilden	inslaan,	merkten	
ze	in	de	lucht	boven	de	treinrails	het	onbekende	verschijnsel	op.	
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Dit	verschijnsel,	dat	we	verder	als	“voorwerp”	zullen	omschrijven,	had	de	vorm	van	een	sigaar.		Het	
oppervlak	 deed	 denken	 aan	 gepolijst	 aluminium	 (R.S.	 vergeleek	 de	 textuur	 met	 die	 van	 een	
zilverkleurige	 ijskast	 die	 in	 het	 café	 stond	 waar	 het	 gesprek	 plaatsvond).	 De	 romp	 was	 volkomen	
egaal	(“geen	panelen	of	wat	dan	ook”).	Aan	de	onderkant,	t.w.	iets	onder	de	denkbeeldige	lijn	die	de	
sigaarvorm	horizontaal	doormidden	snijdt,	zaten	een	aantal	raampjes	(“het	kunnen	er	zes,	maar	ook	
negen	geweest	zijn”).	 	Of	er	een	lijst	rondzat,	en	of	de	ramen	donkerder	of	 lichter	waren	van	kleur	
dan	het	object	zelf,	herinnert	R.S.	zich	niet,	enkel	dat	ze	cirkelvormig	leken	of	vierkantig	met	ronde	
hoeken.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	1:	Schets	van	het	voorwerp,	gemaakt	door	R.S.	
in	2013.	
	

	
De	 lengte	 van	 het	 voorwerp	 schatte	 R.S.	 op	 30	 m	 (“een	 stuk	 groter	 dan	 [de	 breedte	 van]	 de	
treinsporen	waar	het	zich	boven	bevond;	ongeveer	de	 lengte	van	een	harmonicabus”).	 	De	afstand	
tot	de	plek	waarboven	het	object	zich	bevond	was	ongeveer	50	m.		De	hoogte	eveneens	50	m.		R.S.	
was	er	niet	gerust	in.		Het	idee	kwam	bij	hem	op	dat	er	zich	wezens	achter	de	ramen	bevonden	die	
ook	naar	hen	stonden	te	kijken	(“robotten	zullen	het	niet	geweest	zijn	want	die	hebben	geen	ramen	
nodig”).	
	
Ondanks	 het	 nachtelijke	 uur	 was	 het	 voorwerp	 goed	 zichtbaar	 (het	 ingevulde	 meldingsformulier	
vermeldt	 “02.00u”,	maar	R.S.	meent	dat	het	ook	één	uur	of	half	 twee	kan	geweest	 zijn).	 	Het	was	
volgens	de	getuige	“één	van	die	zomerse	nachten	dat	het	nooit	echt	donker	wordt”.	Hij	acht	het	ook	
niet	uitgesloten	dat	het	voorwerp	zo	goed	zichtbaar	was	door	de	spots	die	langs	het	spoor	staan.		
	
	
	
	
	
	
Fig.	 2:	 R.S.	 op	 de	 plaats	 waar	 hij	 zijn	 ongewone	 waarneming	
deed.	 Het	 sigaar-vormige	 voorwerp	 zou	 zich	 ongeveer	
halverwege	 de	 voorste	 en	 de	 daarachter	 liggende	
spoorwegboog	 bevonden	 hebben.	 	 Zowel	 hoogte	 als	 afstand	
werden	geschat	op	50	m.	Dat	betekent	dat	het	 voorwerp	 zich	
op	een	werkelijke	afstand	van	71	m	zou	hebben	bevonden	en	op	
een	hoogte	van	45°	boven	de	horizon.	De	richting	die	de	getuige	
op	 deze	 foto	 aanwijst	 strookt	 goed	 met	 een	 hoogtehoek	 van	
45°.		
	
(©	Belgisch	UFO-meldpunt/	CAELESTIA	–	foto	gepubliceerd	met	
toestemming	van	R.S.).	
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Na	een	paar	seconden	zette	het	voorwerp	zich	in	beweging	en	vloog	het	traag	naar	rechts	(westen).	
Het	bewoog	 zich	daarbij	 in	de	 richting	 van	het	puntdak	 van	een	drie	 verdieping	hoge	opslagplaats	
voor	 hout	 die	 destijds	 toebehoorde	 aan	 het	 industrieel	 verpakkingsbedrijf	 FORESCO	 (dit	 bedrijfs-
gebouw	is	intussen	afgebroken).	Nog	voor	het	achter	de	dakrand	verdween	was	er	plots	een	lichtflits	
of	lichtstraal	die	verticaal	naar	boven	schoot	“tot	voorbij	de	sterren”.		Op	datzelfde	moment	was	het	
voorwerp	 verdwenen.	 	 R.S.	 had	 de	 indruk	 dat	 de	 lichtstreep	 “verder	 dan	 de	 maan”	 reikte	 maar	
herinnert	zich	niet	of	de	maan	ook	daadwerkelijk	zichtbaar	was	die	nacht.	
	
	

	
	
Fig.	3:		Google	Earth	foto	uit	2007	van	de	omgeving	rond	het	station.	Noord	is	bovenaan.	De	gele	stippellijn	duidt	het	traject	
aan	dat	de	getuigen	volgden	tot	aan	de	zandweg	die	naar	de	Harmoniestraat	leidt.	Het	kruisje	markeert	de	plaats	vanwaar	
het	30-meter	lange	voorwerp	zou	zijn	waargenomen.			
	

	
De	dag	na	de	feiten	werden	de	details	van	de	waarneming	ook	aan	de	kinderen	verteld.	
	
R.S.	benadrukt	tevreden	te	zijn	dat	hij	het	verschijnsel	van	zo	dichtbij	heeft	kunnen	zien.	Voor	hem	
bestaat	er	geen	enkele	twijfel	over	de	fysische	realiteit	van	wat	werd	waargenomen.	In	de	dagen	na		
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het	 incident	 polste	 hij	 regelmatig	 bij	 zijn	 vriendin	 of	 zij	 effectief	 hetzelfde	 had	 gezien	 als	 hijzelf.		
Intussen	hebben	beiden	elkaar	al	geruime	tijd	niet	meer	ontmoet,	maar	hij	 is	er	van	overtuigd	dat	
zijn	ex	zich	de	gebeurtenis	nog	even	goed	zal	herinneren.		R.S.	verduidelijkt	nog	dat	hij	zijn	verhaal	nu	
pas	doet	omdat	hij	onlangs	een	aantal	afleveringen	had	bekeken	van	“UFO	Europe	–	Untold	Stories”	
(een	documentaire	reeks	van	National	Geographic	Channel).	 	Hij	kwam	daarbij	 tot	de	conclusie	dat	
zijn	eigen	ervaring	minstens	zo	interessant	was	en	dus	evengoed	aandacht	verdiende.	Het	was	hem	
bovendien	opgevallen	dat	een	aantal	van	de	gevallen	die	in	de	reeks	worden	behandeld	nog	en	pak	
ouder	zijn	dan	zijn	waarneming.		
	
De	 documentairereeks	 waar	 Dhr.	 R.S.	 naar	 verwijst,	 bevat	 onder	 meer	 nachtbeelden	 van	 een	
helwitte	 bol	 boven	 een	 tempel	 in	 Jeruzalem	 die	 naar	 het	 einde	 van	 de	 (getrukeerde)	 opname	
loodrecht	 de	 hoogte	 inschiet.	 De	 video	 roept	 gelijkenissen	 op	 met	 de	 manier	 waarop	 het	 object	
boven	Turnhout	de	ruimte	inschoot.		
	
Het	 Belgisch	 UFO-meldpunt	 betreurt	 dat	 noch	 de	 vriendin,	 noch	 de	 kinderen—die	 bij	 de	 moeder	
wonen—konden	worden	gehoord.		De	geloofwaardigheid	van	het	verhaal	steunt	dan	ook	volkomen	
op	het	getuigenrelaas	van	R.S.			
	
Wegens	het	ontbreken	van	een	exacte	datum	kunnen	geen	verdere	verificaties	plaatsvinden.	Andere	
meldingen	 van	 nachtelijke	waarnemingen	 uit	 de	 omgeving	 van	 Turnhout	werden	 voor	 de	 periode	
1993-1994	 niet	 teruggevonden.	 Het	 verhaal	 dat	 werd	 opgetekend	 dient	 bijgevolg	 als	 louter	
anekdotisch	 te	worden	beschouwd.	Daarbij	 dient	ook	 rekening	 gehouden	met	het	 feit	 dat	 er	 circa	
twintig	jaar	verstreek	tussen	het	beweerde	voorval	en	de	melding	ervan.	Alleen	al	vanwege	die	lange	
tussentijd	kunnen	de	details	die	door	R.S.	werden	verstrekt	niet	zonder	meer	als	vaststaand	worden	
beschouwd.			
	
Het	 is	dan	ook	voornamelijk	omwille	van	de	hoge	vreemdheid	van	de	gemelde	feiten,	dat	besloten	
werd	om	deze	melding	nauwkeuriger	te	documenteren.		
	
	
Evaluate:	niet-geïdentificeerd	(anekdotisch)		
	
	

Wim	VAN	UTRECHT	
(Belgisch	UFO-meldpunt/CAELESTIA)	

publicatieversie:	30	januari	2016		
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