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Valt er redelijkerwijs iets zinnigs te zeggen over zo'n beladen onderwerp 
als ufo's? Verstandige mensen geloven er niet in. Maar waarom eigenlijk 
niet? Ufo’s bestaan gewoon! Als je je grondig verdiept in de uitgebreide 
literatuur, de vele getuigenverslagen en de officiële rapporten dan valt een 
ding op: we weten inmiddels ongelooflijk veel van ufo's! Waarom spreken 
we er dan niet over? Zijn we bang om de feiten onder ogen te zien?

In dit boek een verzameling feiten over ufo's van mogelijke buitenaardse 
bezoekers aan onze planeet uit de mond van burgers, piloten, militairen 
en astronauten. Geen onnozele verhalen, maar gedegen rapportages vaak 
ondersteund met foto's, video's en radarbeelden. Niet van fantasten maar 
van experts, getrainde waarnemers, verantwoordelijke bestuurders en 
onverschrokken wetenschappers. Zij spreken niet uit zelfzucht maar willen 
de mensheid wakker schudden voor de grotere realiteit waarin we leven. 
Een verhaal voor hen die antwoorden en oplossingen zoeken voor de 
grote uitdagingen van deze planeet en haar bewoners.

Een echte ingenieur laat bij voorbaat alle 
vooroordelen vallen. Bij een controversieel 
onderwerp als ufo’s is het een verademing een 
boek te lezen van een serieus onderzoeker 
als Coen Vermeeren. Ook omdat het naast 
interessante materie, op een prettig leesbare 
manier geschreven is.
ir. Edward p. hEErEma, prEsidEnt allsEas groEp
 
Moeten we diegenen die ufo’s rapporteren en 
willen onderzoeken blijvend belachelijk maken? 
Dit openlijk bespreken vraagt een flinke dosis 
moed en ik heb enorm respect voor mensen  
zoals Coen Vermeeren die zonder enige schroom  
vrij uitkomt voor zijn mening.
wilfriEd dE brouwEr, gEnEraal-majoor (b.d.) 
van dE bElgischE luchtmacht
 
Coen Vermeeren is een van de weinige mensen 
met een professionele achtergrond die het ufo-
probleem serieus neemt. Veel meer wetenschap-
pers zouden zijn voorbeeld moeten volgen in 
plaats van onmiddellijk met een negatief  oordeel 
klaar te staan. Daar zitten we niet meer op te 
wachten, wel op gedegen onderzoek.
piEt smoldErs, ruimtEvaartjournalist
 
Een dringende oproep aan de lezer om de huidige 
crises in economie, wetenschap en zingeving 
te bestrijden met openheid, ontvankelijkheid 
en integriteit. Het zijn tenslotte de afwijkende 
ervaringen, ideeën en mensen die het verschil 
maken. Het fascinerende ufo-dossier laat zien 
hoe het niet moet. Gelukkig is het nooit te laat 
om te leren.
prof. dr. ir. michEl van toorEn, vliEgtuig-
bouwkundige
 

Dr. ir. Coen Vermeeren studeerde Luchtvaart- 
en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Uni-
versiteit Delft. Hij is verbonden aan de TU Delft 
als hoofd van het Studium Generale.
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hoEwEl wE al vElE jarEn horEn ovEr onbEkEndE  
objEctEn in ons luchtruim, brEngt vErmEErEns  

uitdagEndE ovErzicht van wat wE hiErovEr wEtEn  
En niEt wEtEn ons tot EEn bElangrijkE conclusiE:  

wE moEtEn dE vElE gEtuigEn sEriEus nEmEn En onzE 
wEtEnschappErs hiEr ondErzoEk naar latEn doEn.

prof. dr. hErman wijffEls, Econoom


