
Kerstfeest Vendelinus 2017 

Beste, 

We waren talrijk opgekomen, de Descarteszaal was te klein. 

Jeanine verjaart deze maand: een dikke proficiat! 

We begonnen met een uitgebreide receptie: wijn 

(aangebracht door Fernand), hapjes, zoetigheden, water en 

frisdrank. 

Vervolgens kregen we in de Descarteszaal een jaaroverzicht  

en een korte lezing (zie verder). Ondertussen stond er koffie, 

taart en gateau op het menu. Rond vijf uur kwam er aan deze 

geslaagde bijeenkomst een einde. 

We kregen bij dit alles enorm veel hulp. We houden eraan om 

vooral Marcelline, Rosa, Jeanine, Roland, Roel, Joseph  en 

Martin te bedanken.  

Ook dank aan de sprekers die dit jaar boeiende bijdragen 

hebben geleverd: Bart, Edy, Hans, Helmut, Martin, Rudi en 

Tony. 

The Flat Earth Society 

Als je even gaat grasduinen op het internet, verdrink je in de 

verwijzingen naar dit “geloof”. Enkele beweringen hierover: 



 

1 De aarde is een schijf en Antartica doet dienst als een 

enorme wal van ijs. 

2 Zon en maan zijn sferen van elk 51 km die op 4828 km 

boven de schijf zweven. 

3 Er bestaat een onzichtbare antimaan die de maan bij 

een maansverduistering bedekt. 

4 De zwaartekracht van de aarde is een illusie. Het is de 

schijf die opwaarts versneld wordt met 9,8 m/s2 , 

aangedreven door donkere energie (etherische wind). 

5 GPS-toestellen zijn zo ontworpen dat piloten denken 

dat ze in rechte lijn vliegen over een sfeer i.p.v. in 

cirkels over een schijf. 

6 Het is bewezen dat Mars geen schijf maar een bol is 

(een antwoord op een vraag van Elon Musk). 

7 Enkel de waarneming die toont dat de aarde vlak is, 

telt. 

Nog enkele van hun stellingen die niets met de vorm van 

de aarde te maken hebben: 



1 De evolutietheorie klopt van geen kanten en dino’s 

hebben nooit bestaan, net zo min als Shakespeare. 

2 Elvis Presley en Lady Diana lopen hier nog steeds 

rond. 

3 De Orlando Shootings (2016 – 50 doden en 53 

gewonden) hebben niet plaatsgevonden. 

4 De Titanic is in 1912 niet vergaan, want nog in 1945 

was dat schip aan het rondvaren. 

Je kunt op internet ook veel info vinden om deze stellingen 

te ontkrachten, alhoewel de Flat Earth Society steeds de 

meest onmogelijke “verklaringen” produceert om gelijk te 

krijgen. Toch enkele opmerkingen. 

 

Vanop de top van de Mauna Kea (4207 m hoog) op Big 

Island zou je op een platte aarde op het eiland Kauai, 

gelegen op een afstand van 487 km, de berg Kawaikini 

(hoogte 1598 m) moeten zien liggen. Op een bolvormige 



aarde kun je vanop Mauna Kea slechts 375 km ver zien. De 

berg Kawaikini is vanop Mauna Kea niet te zien. 

Interessant zijn ook de vliegtijden vergeleken op een vlakke 

aarde en op een bol. De illustratie hieronder geeft een 

vlakke aarde weer met lijnen vertrekkend vanuit Santiago 

de Chile.  

 

De vliegtijd vanuit Santiago naar Sydney (Australië) 

bedraagt ongeveer 14 uur 10 minuten. Op deze illustratie is 

de afstand Santiago - Parijs duidelijk kleiner, bijgevolg ook 

de vliegtijd. Nu bedraagt de werkelijke vliegtijd Santiago-

Parijs ca. 13 uur 55 minuten. Dit komt duidelijk overeen op 

een kaart afgeleid van een bolvormige aarde (hieronder). 



 

En dan hebben we het nog niet over het verdwijnen van 

een schip aan de horizon, dat de schaduwlengte van een 

eenzelfde rechte stok niet even lang is als ze op aarde ver 

uit elkaar staan, dat wij hier het Zuiderkruis niet kunnen 

zien….. 

           Tony 

 




