FORTEAN BOOKS
Het is onmogelijk om de grote hoeveelheid literatuur recht te doen. Daarom alleen een paar 'must read'
auteurs, met een selectie van hun boeken, en enkele belangrijke series.

Charles Fort
The Complete Works of Charles Fort (4 aparte boeken, ook in veel andere uitgaven te krijgen)
Dover 1974 (standaardwerk , de basis van het 'Fortean Universe')
William Corliss
Corliss verzamelde honderduizenden berichten uit wetenschappelijke tijdschriften over onverklaarbare
verschijnselen op ieder gebied. Hij bracht ze samen in een serie Handbooks en Source Books.
Informatie op: http://www.science-frontiers.com/
Jerome Clark
Unnatural Phenomena - A Guide to the Bizarre Wonders of North America
Calif. 2005 ( een grote verzameling vreemde verschijnselen en gebeurtenissen op staat en jaartal)
Jerome Clark
Unexplained! - strange sightings, incredible occurrences & puzzling physical phenomena
Visible Ink Press 1995 (een bron van goeie informatie, met bronvermelding, over 'weirdness'.
John Michell & Robert Rickard
Phenomena - A Book of Wonders
New York 1968 (Nog altijd een standaardwerk)
John Michell & Robert Rickard
Living Wonders - Mysteries & Curiosities of the Animal World
London 1983 (Fantastisch boek, ook in het Nederlands vertaald)
Ivan Sanderson
Investigating the Unexplained
London 1972 (Ivan Sanderson staat voor boeiend en origineel onderzoek)
Ivan Sanderson
'Things' en 'More Things'
Twee boeken vol moois, in diverse uitgaven verschenen
Vincent Gaddis
Mysterious Fires and Lights
N.Y.1973 (nooit overtroffen boek over vreemde lichtverschijnselen, SHC etc.)
Rupert Gould
Oddities, More Oddities, Enigma's
Drie boeken over bijzondere fenomenen
Dan hier een paar schrijvers die altijd de moeite waard zijn maar waarvan sommigen zoveel geschreven
hebben dat ik die boeken niet allemaal kan vermelden:
Colin Wilson
Lyall Watson
John Keel
Janet en Colin Bord
Martin Caidin
Nick Redfern
Loren Coleman
Brad Steiger
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Dan nog enkele bloemlezingen van artikelen in serievorm:
Fortean Studies
6 delen, uitgegeven door de CFS, 'The Centre of Fortean Studies'. Tegenwoordig moeilijk te krijgen en
meestal duur, maar heel erg goed.
Voor de serieuze student!
Dark Lore
Een bijzondere serie, ed. Greg Taylor, begonnen in 2007 en nu al 6 delen.
Een serie met interessante artikelen over heel uiteenlopende onderwerpen in het Forteaanse universum.
The Anomalist
Een doorlopende serie boekjes met artikelen, nu al 14 uitgegeven vanaf begin 90er jaren.
Kijk op de site: www.anomalist.com
Het Amerikaanse blad FATE heeft een serie compilaties uitgegeven van artikelen en persoonlijke
ervaringen die ooit in het blad hebben gestaan, van zeker 10 boeken.
Het Engelse tijdschrift Fortean Times heeft haar oudste nummers in boekvorm uitgegeven en latere
jaargangen op CD-Rom gezet. Ook zijn er diverse meer humoristische verzamelingen verschenen van
berichten uit het tijdschrift, zoals bijvoorbeeld 'The FT Book of Bizarre Behaviour' .
Een paar jaar geleden zijn ze begonnen met een nieuwe serie: 'It Happened To Me' , waarin
opmerkelijke verhalen van lezers zijn samengebracht. tot nu toe 4 delen.

CRYPTOZOOLOGY
Cryptozoölogie is een tak van wetenschap die er van uitgaat dat nog lang niet alle dieren op de wereld
zijn ontdekt of in kaart gebracht. Dat dat waar is horen we regelmatig op het nieuws; vooral in de zee
zwemt nog veel onbekends. Maar ook in dun bevolkte en ontoegankelijke gebieden kunnen zich
onbekende dieren schuilhouden, ook nog in deze tijd.
Een bekend voorbeeld is 'Bigfoot' , die in de meeste culturen een plaats heeft onder verschillende
namen. Bestaat hij echt? Een ander voorbeeld is 'Nessie' , vaak gezien, nooit echt duidelijk
gefotografeerd. Wat is het? Een dier, of een paranormaal fenomeen?
Soms lopen legende en biologie naadloos in elkaar over....
Bernard Heuvelmans
Schreef verschillende beroemde boeken, waaronder 'In the Wake of the Sea Serpents' en 'On the Track
of Unknown Animals' . Zijn boeken zijn zeldzaam geworden en erg duur.
Een andere oude Cryptozoöloog is de Nederlander A.C. Oudemans, die in 1891 een verzameling
waarnemingen van zeemonsters vastlegde. Het boek is in een moderne uitgave te krijgen: "The Great
Sea-Serpent'. Op zowel Oudemans als Heuvelmans wordt vaak teruggegrepoen door modernere sterren
aan het cryptologische firmament:

Ivan Sanderson (bioloog)
Karl Shuker (bioloog)
Loren Coleman (socioloog)
Richard Freeman (journalist )
Jonathan Downes (musicus)
Richard Freeman en Jon Downes zijn de mensen achter het CFZ, Centre for Fortean Zoölogy.
Hun bemoeienis is niet alleen met nog niet ontdekte diersoorten, maar ook met legendes, vreemde
sightings, dingen die meer de richting van paranormaal uitgaan.
Hun uitgeverij produceert veel hele interessante boeken. Zo schreef Richard Freeman in 2010 een
standaardwerk over draken.'Dragons - More than a Myth?' en een boek over de geestenwereld van
Japan: 'The Great Yokai Encyclopaedia'.
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UFO's
Ook een onderwerp waar geen beginnen aan is, omdat er zoveel over is geschreven.
In de literatuur zijn verschillende richtingen te onderscheiden: auteurs die uitgaan van buitenaardse
voertuigen van stoffelijke aard, en anderen die UFO's meer zien als een interdimensionaal verschijnsel,
of zelfs een gevolg van een cultuurgebonden projectie.
Dan zijn er de boeken over UFO's als een fenomeen dat zo oud is als de mensheid, een richting voor
het eerst ingeslagen door Erich von Däniken, die veel navolging kreeg.
Jacques Vallée, astrophysicus en computer deskundige, was de eerste die de UFO's die hij waarnam
verbond met de mythologie, in zijn beroemde boek 'Passport to Magonia' .
Zijn eerste boek 'Forbidden Science' is een dagboek van zijn eigen strijd tegen de verdoezeling, eerst in
Frankrijk, later in Amerika, waar hij betrokken was bij 'Project Bluebook' samen met Allen Hynek, die
zelf ook verschillende boeken schreef.
Vallée's meest recente boek (2010) is 'Wonders in the Sky' , waarin hij alle onverklaarde waarnemingen
door de eeuwen heen traceert en beschrijft. Een geweldig stuk literatuur onderzoek.
Belangrijke boeken zijn geschreven door Steven Greer (die al jaren actie voert voor 'DISCLOSURE', het
openbaar maken van de nog steeds 'classified' gegevens. Zie 'Disclosure Project'
http://www.disclosureproject.org/
Jerome Clark stelde een hele informatieve encyclopedie in 2 delen samen: "The Ufo Encyclopedia The Phenomenon from the Beginning' (1998)
Wat betreft het fenomeen van abductie: Whitley Strieber schreef in 1987 zijn beroemd geworden boek
'Communion' over zijn eigen ontvoering. Er volgden nog een serie andere boeken.
Strieber heeft een website: http://www.unknowncountry.com/ waarop je je kunt abonneren.
Een wetenschapper die veel schreef over abductie is John E. Mack, een psychiater die de wind van
voren kreeg maar altijd achter het verschijnsel is blijven staan. Een van zijn boeken is: 'Abduction
(1994), vertaald als 'Ontmoetingen' .
Ook Budd Hopkins schreef verschillende boeken over het fenomeen.
Wie in de geschiedenis wil duiken kan z'n hart ophalen bij de boeken van ruimtereiziger en vriend van de
'Venusians' George Adamski, die tegenwoordig weer herdrukt worden.
Het valt te begrijpen dat een ongrijpbaar en veelzijdig onderwerp als UFO's ook veel wonderlijke
getuigenissen heeft opgeleverd. Het kaf is soms moeilijk van het koren te scheiden. Aliens worden
gechanneld, men krijgt exclusieve boodschappen door of heeft geheimzinnige ontmoetingen, doet
voorspellingen over het einde van de wereld, krijgt implantaten, of ziet 'hybrids' lopen. Het scala is
eindeloos. Ik hou me hier liever bij betrouwbare literatuur, zoals die van de volgende soms al eerder
genoemde schrijvers. Dat is al gek genoeg!
Jacques Vallée
Steven Greer
Colin Wilson
Stanton Friedman (Roswell)
John E. Mack

Budd Hopkins
Ivan Sanderson
Kevin Randle
Jenny Randles
Brad Steiger

Ivan Sanderson schreef een interessant boek 'Invisible Residents' (1970), speciaal over USO's, Ufo's
die uit zee komen. Hij kreeg daarvoor bij uitzondering toegang tot marine documenten.
Een in 2010 gepubliceerd boek 'Ufo's and Water' van Carl W. Feindt behandelt hetzelfde onderwerp
Een belangrijk pas uitgekomen boek (2010) is 'UFO's - Generals, Pilots and Govenment Officials Go on
the Record' van Leslie Kean
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