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We horen soms over UFO's die zich boven het Vaticaan 
ophouden en bij voorkeur als daar bijzondere dingen 
gebeuren. Er is nogal wat discussie, schijnt het, in 
Vaticaanse kringen, over wat te doen met Aliens: bekeren 
of maar gewoon hun eigen geloof laten houden? Over de 
Katholieke arrogantie gaan we het nu niet hebben. 
Tenslotte doet het probleem zich, voor zover we weten 
nog niet voor. 
Maar ik kan me wel voorstellen dat Aliens zich veiliger 
voelen in Taizé, waar van bekering geen sprake is, en 
toch die gloed kan worden opgesnoven waar Aliens, als 
we kijken naar alle religieuze 'wonderen' waar ze de hand 
in lijken te hebben, blijkbaar naar snakken. 
 
Toevallig vond ik een Frans artikel en een in Flying 
Saucer Review over het neerstrijken van een UFO in 
Taizé, of all places, in 1972. 
Het dorpje Taizé in de Bourgogne, sommigen allicht  
bekend, is een oord van oprechte spiritualiteit. Misschien 

zagen ze daarboven de grote menigte stralende aura's.  
Ik speculeer ook maar wat. 
In ieder geval kwamen ze die nacht naar beneden. 
En werden door honderden gezien, niet alleen in Taize 
zelf, maar ook kilometers verderop, op de snelweg tussen 
de steden Cluny en Maçon.  
 
Het was 12 augustus, om 2 uur in de morgen. Een groep 
van zo'n dertig jonge mensen was buiten op de heuvel in 
de zomernacht, discussiërend, muziek makend, zoals dat 
iedere nacht ging in die jaren. 
De duur van de sighting was van 2 uur tot 5 uur, een 
zeldzaam lange periode dus.  
Een van hen, Renata Faa, maakte de anderen attent op 
'iets' dat vanuit de hemel neerdaalde op een nabijgelegen 
heuvel. Er was een fluitend geluid. Iedereen keek met 
spanning toe. 
De groote van het object was in het donker moeilijk in te 
schatten, maar het graanveld erachter was duidelijk te zien, en bij daglicht kwam men erachter dat het 

waarschijnlijk tussen de 30 en 40 meter was geweest. 
De lichten waren fel en vielen in stralen naar beneden. Naast 
het object waren twee oranje lichten die niet aan het object 
vastzaten. 
De getuigen hadden de vreemde impressie dat de 
lichtbundels geen echte lichten waren maar eerder solide  
pilaren, want ze beschenen de grond niet maar hielden een 
eind boven de grond plotseling op.  
Sommige getuigen voelde prikkelingen in hun vingers. 
Nadat het object was geland kwamen er drie kleine 
lichtgevende witte schijven uit het object, samen met rode 
vonken. Die witte schijven hadden rode lichten aan de 
uiteinden. Die witte objecten bleven 2½ uur rond het grote 
object draaien. 
Vier studenten, 3 jongens en een meisje besloten door het 
veld naar het voorwerp toe te lopen, terwijl de anderen van 
de groep, zo'n 30 mensen, vanaf de heuvel toekeken.  De 
'koplampen' van het object zochten de grond af. Als die straal 
helderder werd gebeurde hetzelfde met de lichten van de 
kleine witte discs. 



Terwijl de 4 jongeren langzaam en voorzichtig naderbij kwamen bleef het object en z'n satelieten allerlei 
manoeuvres uitvoeren met de lichten. . 
Toen zagen ze aan hun rechterhand een donkere massa, 
waarop ze hun zaklantaarns lieten schijnen Het onbekende 
ding was zo'n 10 meter van hen af, en zo'n 6 meter hoog. 
Rondom de massa cirkelde een klein rood licht, als een bij 
om de korf. Voor de zwarte 'hooiberg' was iets dat leek op 
een heg, een meter of 4 vóór de jongens. Om die 'heg' die er 
tevoren nooit geweest was beter te onderzoeken beschenen 
ze hem met hun zaklantaarn, maar een halve meter voor het 
licht het object bereikte boog het in een hoek van 90° 
omhoog, onbegrijpelijk gedrag voor een lichtstraal. ▲  
Geen wonder dat ze zich steed minder op hun gemak 
begonnen te voelen. 
 
Omdat het object dat redelijk dichtbij had geleken vanaf de 
andere heuvel toch verder weg was dan ze dachten, besloten ze nog niet verder te gaan, en de loop van de 
gebeurtenissen af te wachten vanaf de plek waar ze waren. 
De kleine discs gingen nu het grote object binnen en alle lichten gingen uit, maar na een minuut weer aan. Nu 
scheen een van de studenten met zijn lantaarn naar het object, en, als in antwoord, veranderde het grote licht links 
in het object van richting en bescheen de vier jongeren in het veld. Ze werden verblind en moesten hun ogen 
beschermen. 
Er volgden nu nog wat onduidelijke manoeuvres van een rood licht en het grote object dat wat van de grond leek 
omhoog te komen.  Tenslotte schoot het object plotseling weg richting Cluny, waarbij het de ups en downs in het 
landschap leek te volgen. Er was een vaag blauwig halo om de machine die bleef hangen op de heuvel. 
Toen het object uit het zicht was begon het te regenen. 
Later werd de snelheid ongeveer berekend aan de hand van de afgelegde afstand: 9 kilometer in 3 seconden. 

 
Toen de sighting voorbij was stapte Mr Tantot, een van de getuigen, in 
zijn auto om naar Maçon te rijden waar hij woonde. Op de snelweg 
bleek een opstopping van mensen die allemaal keken naar het object 
dat Tantot pas nog in Taizé had gezien, op ongeveer een km afstand.  
Mr Tantot besloot van de weg af te gaan naar het punt waar hij het 
object had gezien, omgeven door een blauwachtig licht.  Maar toen hij 
dichtbij de open plek was waar hij het object zag was dat plotseling 
verdwenen, hij kon niet zeggen hoe. 
 
Twee dagen later nam Tantot contact op met de gendarmes. Die 
legden zijn verklaring vast op tape. Ook zocht hij een UFO groep op 
van 'Lumières dans la Nuit' ◄ met wie hij naar de plekken ging waar 
het object was geland.  
Op de plek bij Taizé was niets te vinden, de boer van wie het land was 
ontkende dat een verbrande plek iets met het object te maken had; dat 
had hij zelf gedaan.  
Het enige wat er gevonden werd op de plek waar Tantot later de UFO 
gezien had was een grote afgebroken tak.   
 
Het geval is uitvoerig in de pers geweest en er is zelfs later een film 
van gemaakt voor een serie bij Science Channel, waarin de 
waarnemingen zijn nagespeeld. 
 
In een ander artikel in Flying Saucer Review wordt ingegaan op de 
mogelijkheid dat de sighting iets te maken heeft met de oude 

geschiedenis van de heuvels van Taizé. Er zijn verschillende dolmen en een grafheuvel in de buurt en andere 
stenen constructies uit het verre verleden. Het landschap is oud. De gemeenschap van Taizé kan hebben 
bijgedragen aan de krachtplaats die dit landschap van nature is. 
Aimé Michel, de leermeester van Jacques Vallée en een van de eerste UFO onderzoekers, heeft al in de jaren 
'60 een boek geschreven over het verband tussen Leylines en UFO sightings.  
Misschien dat dat alles hier ook een rol heeft gespeeld. 
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