
De een gelooft in ufo’s, de ander in natuurwezens en de derde zweert
dat prinses Diana nog leeft. Dat anderen hen voor gek verklaren, kan ze

weinig schelen. Ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk.
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UFO’s bestaan wel
Tessa Koop (42) is ervan overtuigd dat er buitenaards leven en ruimteschepen bestaan.

Ze werkt als auteur, woont samen en heeft twee kinderen (12 en 7).

I
k geloof... “Dat ruimteschepen bestaan.
Dat noemen we dan ufo’s, oftewel: niet-
geïdentificeerde vliegende voorwerpen.
Ik heb ze zelf gezien in de vorm van
‘cloudships’: dat zijn energieën in de

vorm van een wolk die er als een ‘ruimte-
schip’ uitziet. Ik ben ervan overtuigd dat
er buitenaards leven is. Maar dan niet in
de vorm van de aliens zoals je ze in films
ziet, het zijn meer energieën. Die zie je niet,
maar ze zijn er wel.”
De eerste keer... “Dat ik me bewust werd
van het bestaan van buitenaardse wezens
was op mijn dertiende. Ik zag een nieuw-
sitem waarin een man vertelde dat hij een
ufo had gezien. Dat bracht me aan het den-
ken en ik kwam tot de conclusie dat er mis-
schien niet alleen leven op deze aarde is. Ik
wist heus dat er veel broodje aap verhalen

Ik geloof
wat ik wil

uitstoot met hoge snelheid. Maar een
ruimteschip beweegt zich niet voort op
de bekende energiebronnen. Daar zit niet
iedereen op te wachten; onze economie is
daar niet op gebouwd. Daarom wordt er zo
geheimzinnig gedaan over ufo’s.”
Mijn man is heel nuchter... “En houdt me
met beide benen op de grond. Dat is fijn.
Hij heeft heus weleens gedacht van: waar
heb jíj het nu weer over? Maar hij maakt
er vooral grapjes over. Gelukkig steunt hij
me in alles waar ik blij en enthousiast van
word. Mijn kinderen laat ik denken wat ze
willen. Ik push niks. Als ik over ufo’s praat,
zegt mijn oudste dochter wel af en toe:
‘Mam, denk je dat nou echt?’ Dat vind ik
niet erg. Ik weet in ieder geval waarvoor
ik hier op aarde ben: om te vertellen over
deze mysteries.”

bestaan over ufo’s, maar ik was ervan
overtuigd dat ze ook écht worden gezien.”
Ik was altijd al gefascineerd... “Door de
mysteries van het leven. Wat is er nog meer
dan wat we met onze ogen kunnen zien?
Het onverklaarbare heeft altijd een enorme
aantrekkingskracht op mij gehad. Ik ging
werken als journalist, waar ik mijn passie
voor schrijven en onderzoeken kon combi-
neren. Ik ontdekte dat er veel dingen waren
waar nooit serieus over werd geschreven.
De Mayakalender, graancirkels, het ufo-
fenomeen, sterrenmensen, noem maar op.
Ik wilde deze mysteries verder uitdiepen.”
Ruimteschepen werken anders... “Dan
onze huidige technologie. Bij voertuigen
die wij kennen, denk aan een propeller-
vliegtuig, een straalvliegtuig of een raket,
komt er iets uit ‘de achterkant’. Oftewel ›
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‘Ik heb zelf
ruimteschepen

gezien’
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