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Samenvatting
Vier op tien denken dat buitenaardse wezens 
bestaan: 'We kunnen toch niet alleen zijn in  
dit oneindige heelal?'
 
 
 
Zijn wij hier alleen of bestaan er andere intelligente vormen van leven ergens in 
het universum? Vier op de tien (39 procent) denken dat laatste: zij geloven dat er 
buitenaardse wezens zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel, 
in aanloop naar de documentaireserie Ben ik hier alleen? die volgende week op NPO3 
begint.

Hulp bij piramides  
"We kunnen toch niet alleen zijn in dit oneindig grote heelal?", vraagt iemand zich af. Net 
als deze deelnemer denken meer mensen dat er wel ergens anders intelligent leven 
moet bestaan. "Maar ik heb geen idee hoe dat eruit moet zien", zegt een ander. 
 
Of ze ook de aarde hebben bezocht? Daar zijn mensen die in buitenaardse wezens 
geloven het niet over eens. Een deel (12 procent van alle deelnemers) denkt dat het wel 
zo is. Volgens hen laten bijzondere bouwwerken en overblijfselen uit de oudheid dat 
zien. Zo zegt iemand: "Er zijn zoveel dingen die onmogelijk door mensenhanden 
gemaakt kunnen zijn, zoals de Egyptische piramides, Maya-complexen of de 
Nazcalijnen. Ik geloof dat buitenaards leven ons daarbij geholpen heeft." 
 
Miljarden lichtjaren verder  
De rest (27 procent) lijkt het onwaarschijnlijk dat ze hier ooit zijn geweest. Ze geloven 
wel in buitenaards entiteiten, maar achten het onmogelijk dat het lukt om elkaar te vinden 
en te communiceren. "Er zijn zoveel sterrenstelsels. Misschien zitten ze wel een miljard 
lichtjaren verderop. Dat is echt onbereikbaar", schrijft een deelnemer. 
 
Vier op de tien (40 procent) geloven niet dat er andere vormen van intelligent leven op 
andere planeten is. Ze missen nog altijd wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van 
buitenaardse wezens.

Onbekende objecten in de lucht  
Begin dit jaar berichtte UFO Meldpunt Nederland over een recordaantal meldingen van 
ongeïdentificeerde vliegende objecten. In het onderzoek van EenVandaag zegt 4 procent 
van de deelnemers dat ze wel eens een ufo hebben gezien. 
 
Veel van hen schrijven over één of meer voorwerpen of lichten in de lucht, waarvan ze 
niet wisten wat het was en die zich voor hun gevoel op een vreemde manier verplaatsen. 
Iemand vertelt bijvoorbeeld: "Het was een ovale vorm met fel licht. Soms hing het een 
tijdje stil, soms bewoog het plotseling heel snel naar rechts of links en dat zeker een 
kwartier lang. Daarna schoot het omhoog en was het weg". 
 
En een andere deelnemer: "Ik zag drie lichtbollen die door de lucht dansten. Het is me 
niet gelukt om te achterhalen wat het geweest kan zijn, maar het is niet meteen zo dat ik 
denk dat het aliens waren."

https://www.facebook.com/ufomeldpunt/posts/3755402037816662
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Buitenaards leven
4 op 10 geloven in intelligent buitenaards leven

Denk jij wel of niet dat er buitenaardse wezens zijn en zo ja, denk je dat ze de 
aarde wel eens hebben bezocht? 
We bedoelen hiermee geen levensvormen op micro-niveau maar grotere en intelligentere vormen 
van leven. 
Ja, ik denk dat er buitenaardse wezens bestaan  
en dat deze de aarde hebben bezocht 12%  
Ja, ik denk dat er buitenaardse wezens bestaan,  
maar niet dat deze de aarde hebben bezocht  27%  
Nee, ik denk niet dat er buitenaardse wezens bestaan 40%  
Weet niet / geen mening 21%

Van de jonge mensen in het onderzoek (18-34 jaar) denkt 9% dat buitenaardse wezens 
bestaan en de aarde hebben bezocht. 41% denkt dat er buitenaardse wezens bestaan, 
maar niet dat dazende aarde hebben bezocht. 35% gelooft niet dat er buitenaardse 
wezens bestaand. 15% weet het niet. 

4% van alle deelnemers in het onderzoek gelooft dat ze een ufo hebben waargenomen. 
UFO is een Engelse afkorting voor 'unidentified flying object': een ongeïdentificeerd vliegend 
voorwerp, waarvan de oorsprong op het moment van waarneming onbekend is. 
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Het onderzoek is gehouden van 21 tot en met 23 april 2021. Aan het onderzoek deden 
28.648 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, 
spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 
jeroen.kester@eenvandaag.nl

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten 
op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden op 25 en 26 oktober 2021. Aan het onderzoek deden 
28.485 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke 
staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lotte Kamphuis, 
lotte.kamphuis@eenvandaag.nl

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één 
keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.
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