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1. Inleiding 

 

Op 30 maart 2012 hebben wij ons rapport “De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011” verzonden 

naar dhr. F. Ouweneel. In dit rapport onderzochten we de door dhr. F. Ouweneel genoemde gebeurtenissen 

en feiten die als nieuws worden verkondigd. In de algemene conclusie gaven wij aan dat de aangedragen 

gebeurtenissen en feiten in de eindtijdstudie van dhr. F. Ouweneel verzonnen en / of verdraaide gegevens 

bevatten. 

 
Om dhr. F. Ouweneel een kans te geven om op ons rapport te reageren hebben wij getracht om in contact 

met dhr. F. Ouweneel te komen. Nadat wij het bericht ontvingen van dhr. F. Ouweneel dat hij een fors aantal 

weken nodig zou hebben om op het rapport te reageren, hebben wij tot tweemaal toe voorgesteld om in 

een persoonlijk gesprek onze conclusies te bespreken. Helaas heeft  dhr. F. Ouweneel per email laten weten 

geen persoonlijk gesprek met ons te willen. Dhr. F. Ouweneel beloofde ons echter een schriftelijke reactie.  

 

Deze reactie kwam ons tegemoet in een acht pagina’s tellend document genaamd: “Commentaar van Frank 

Ouweneel op het rapport ‘DE WAARHEID ACHTER DE EINDTIJDSTUDIE  EDITIE 2011’ . In het voorliggende 

document, “Antwoord op het commentaar”, schrijven wij een duidelijke reactie op het “commentaar” van 

dhr. F. Ouweneel waarin wij andermaal tot de conclusie komen dat er zeer weinig deugt van de ‘feiten en 

gebeurtenissen’ uit 2011. 

 

Alvorens wij een inhoudelijke reactie geven, willen wij duidelijk maken dat wij nog steeds volledig achter 

ons rapport ‘De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011’ staan. Dit  eerste rapport dient als basis voor 

de gehele voorliggende discussie. Het dient dan ook de voorkeur om, indien u nog geen kennis genomen 

heeft van dit rapport, het rapport ‘De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011’ eerst te lezen.  

 

2. Reactie op “Inleiding” 

 

Hier geven wij een reactie op de inleiding van het ‘commentaar’ van Dhr. F. Ouweneel.  

 

2.1  Tegemoetkoming  

 

Dhr. F. Ouweneel schrijft in zijn ‘commentaar het volgende: 

 

“’Dat het gehele rapport is gebaseerd op internet-gegevens blijkt uit het gestelde onderaan pagina 

3: ‘Voor het ondersteunen van onze informatie hebben wij, net als Dhr. F. Ouweneel, gebruik 

gemaakt van diverse nieuwsbronnen op het internet.’ Ik hecht er grote waarde aan mede te delen 

dat de tussenzin ‘net als F. Ouweneel’ als pertinent onjuist dient te worden gekwalificeerd. 

Aangezien de correcte nieuwsfeitenweergave in mijn Eindtijd-Bijbelstudies van fundamenteel 

belang is, beng ik met klem onder de aandacht dat ik gedurende de voorbereidingen van mijn 

Eindtijd-studies KONSEKWENT OP GÉÉN ENKELE WIJZE EN IN GÉÉN ENKELE VORM GEBRUIK MAAK VAN 

INTERNET. De door de “rapport-auteurs” aangedragen internet-bevindingen zijn mij dan ook 

volslagen onbekend.” 

 

Hierbij moeten wij concluderen dat dhr. F. Ouweneel een foutieve formulering in ons rapport heeft 

aangetoond. Met deze zin leggen wij de lezer van ons rapport uit dat wij  (en niet dhr. F. Ouweneel) ons 

baseren op nieuwsbronnen gevonden op het internet. Dhr. F. Ouweneel geeft aan zich uitsluitend te baseren 

op nieuwsbronnen  uit internationale kranten en tijdschriften. Wij zullen dit dan ook aanpassen in ons 

eerste rapport. Echter, wij benadrukken dat deze aanpassing geen enkele consequentie heeft voor de 

getrokken conclusies in het rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’. 
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2.2 De vuilnisbak die het internet heet 

 

Dhr. F. Ouweneel schrijft in zijn ‘commentaar’ het volgende: 

 

“Wereldwijd heerst algemeen de uiterst merkwaardige gedachte dat ‘alles op het internet’ te vinden 

is. [..] Erger nog: steeds weer blijkt dat internet –gegevens allerminst betrouwbaar zijn. [..] internet 

heeft daardoor veel weg van een ‘vuilnisbak’ waar iedereen naar believen iets ‘in kan gooien’.  

 

In het tweede deel van de inleiding valt dhr. F. Ouweneel uit naar het “grote onbetrouwbare internet”.  

Dat iedereen iets op het internet kan zetten is een feit. Voor de onderwerpen ‘Economische crisis in Europa’ 

en ‘Onrust in het Midden Oosten’ is veelal gebruik gemaakt van nieuwsberichten van nationale, maar ook 

internationale bronnen, zoals NOS, NRC, Elsevier, De Pers, New Zealand Herald en Press TV Iran. Niet 

iedereen kan zomaar gegevens op deze websites plaatsen!  Ook deze bronnen hebben een naam hoog te 

houden, voor wat betreft het verspreiden van correcte nieuwsberichten.  De bewering dat het internet 

uitsluitend een vuilnisbak is waar onbetrouwbare gegevens op te vinden zijn, is wat ons betreft dan ook 

volledig onjuist en een gemakzuchtige poging van dhr. F. Ouweneel om onze bronnen als onzin te 

bestempelen. Dat er veel onzin en onwaarheden op het internet te vinden zijn, zal echter niemand 

ontkennen. Daarom vinden wij het belangrijk om geen informatie te gebruiken van websites die op geen 

enkele wijze vertrouwen bieden (want daarvan zijn er uiteraard voldoende te vinden op internet).  

 

Ten tweede is het ook een feit dat veel officiële instanties een eigen internet website beheren. De websites 

van deze instanties zijn alléén aan te passen door de instanties zelf en daardoor uiterst betrouwbaar.  Dit is 

met name terug te zien in het onderwerp ‘Aardbeving in Japan’. Voor dit onderwerp hebben wij onder 

andere informatie gebruikt van de websites van de officiële instanties NASA en NRAO. 

  

Neem als voorbeeld de NASA, ’s werelds grootste ruimtevaart organisatie. NASA heeft een zeer uitgebreide 

website waar zij onderzoeksresultaten en missies beschrijft. Deze website is alléén te beheren door NASA 

zelf. Hier kan niemand zomaar “iets in gooien”.  Daardoor is deze website zéér betrouwbaar. Dit geldt 

uiteraard ook voor andere instanties. 

 

Tenslotte spreekt dhr. F. Ouweneel met deze uitspraak zichzelf ook tegen: dhr. F. Ouweneel geeft in zijn 

eindtijdstudie aan dat de wereldzeeën zéér ernstig vervuild zijn met radioactieve straling met concentraties 

zó hoog dat dit in meer dan de helft van de gevallen direct dodelijk is. Opvallend genoeg spreekt niemand 

op internet, waar “elke wereldburger naar believen iets op kan zetten”, over dit zeer ernstige probleem.  

 

In hoeverre is de bewering van dhr. F. Ouweneel dan nog een realistische aanname? 

 

3. Onderzoek naar de bronnen van Dhr. F. Ouweneel (eerste bronlijst) 

 

Belangrijk! 

Wij hebben twee bronlijsten van dhr. F. Ouweneel ontvangen; de eerste is ons toegestuurd op 29 maart 

2012, de tweede (grotere lijst) staat in het “commentaar”. De bronnenlijst beschreven in dit hoofdstuk 

betreft de lijst die dhr. F. Ouweneel ons heeft toegestuurd op 29 maart 2012, vlak ná het bezoek aan de 

eindtijdstudie. Deze lijst met bronnen hebben wij al eerder opgenomen in ons eerste onderzoeksrapport 

‘De waarheid achter de eindstudie’ en vindt u terug als bijlage 1 bij het voorliggende rapport.  

 

Wij benoemen deze bronnen in dit rapport nogmaals, aangezien wij ten eerste van mening zijn dat wij in 

eerste rapport hier te weinig aandacht aan geschonken hebben en ten tweede omdat er interessante 

verbanden te vinden zijn tussen de twee bronnenlijst die dhr. F. Ouweneel ons toegezonden heeft.  Alvorens 

dit hoofdstuk te lezen, adviseren wij u pagina 14 tot en met 17 van ons eerste onderzoeksrapport ‘De 

waarheid achter de eindstudie’ te lezen.  Wellicht ten overvloede, de besproken bronnenlijst in dit hoofdstuk 

gaat dus niet over de lijst met bronnen, zoals opgenomen in het “commentaar” van dhr. F. Ouweneel. Deze 

bronnenlijst komt in hoofdstuk 4 aan bod. 
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3.1 Onnauwkeurigheid 

 

De beschrijving van de bronnen door dhr. F. Ouweneel is in sommige gevallen uiterst onnauwkeurig. Als 

voorbeeld vindt u onderstaand vier bronnen die door dhr. F. Ouweneel zijn aangedragen: 

 

"Le Nouvel Observateur”: mei 2011, blz. 29  

"Newsweek": april 2011, blz. 11 

"USA Today”: april 2011, blz. 25 

“Focus on Science”: mei 2011, blz. 2 

 

Le Nouvel Observateur en Newsweek zijn weekbladen die dus wekelijks worden uitgegeven. Mei 2011 en 

april 2011 betreffen dus 4 edities per magazine. USA Today is een krant die dagelijks wordt uitgegeven, 

april 2011 betreft dus 30 edities! Focus on Science daarentegen brengt per kwartaal een editie uit en heeft 

dus een zomer, herfst, winter en lente editie.  Hierdoor moeten wij aannemen dat met de mei editie de lente 

editie wordt bedoeld. Al met al zijn deze bronnen dus nauwelijks controleerbaar. 

 

3.2 BBC Magazines 

 

Dhr. F. Ouweneel beweert ook de volgende bronnen te hebben gebruikt: 

 

“BBC Sky Focus”: augustus 2011, blz. 88 

“BBC Technology View”: juni 2011, blz. 34 

 

De website van de Engelse Publieke omroep BBC (British Broadcasting Corporation) geeft aan dat deze 

bladen bij de BBC niet bestaan1. Tevens is contact opgenomen met de samenstellers van de BBC 

wetenschapsbladen en ook de samenstellers geven aan de tijdschriften niet te kennen. Correspondentie 

hierover vindt u in bijlage 2 van dit rapport. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een andere uitgever dan de BBC 

deze bladen publiceert aangezien de naam “BBC” , wat een geregistreerde merknaam is in zowel de EU2 als 

de USA3, dat verbiedt deze naam te gebruiken in een dusdanige vorm zoals in de door dhr. F. Ouweneel 

aangedragen bronnen. 

 

3.3 Bronnen extra uitgewerkt 

 

Wij hebben enkele aangedragen bronnen, die wij ontvangen hebben na de eindtijdstudie,  kunnen traceren 

welke wij hier nogmaals, uitgebreider zullen beschrijven: 

 

"Scientific American”: mei 2011, blz. 73 
 

 
 

                                                             
1
 http://www.immediatemedia.co.uk/advertising/ 

2 http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailIR_NoReg 

3 http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:634l0m.2.35 

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailIR_NoReg
http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:634l0m.2.35
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Blz. 73 van de mei 2011 edite van “Scientific American” beschrijft een ruimte telescoop die onderzoek doet 

naar donkere materie en anti-materie in het heelal. Het heeft geen enkele relatie met dhr. F. Ouweneel 

nieuwsfeit over straling in de wereldzeeën. Een volledige afdruk van deze pagina vindt u in bijlage 3. 

 

"Aviation Week": april 2011, blz. 12 

 

 

 

Blz. 12 van de april editie het blad “Aviation Week” beschrijft de tekortkomingen van militaire kracht in de 

Europese Unie en de daarbij financiële omstandigheden van afgelopen decennia. Er wordt onder andere 

gesproken over een tekort aan precisiebommen. Ook dit artikel heeft geen enkele relatie met de door dhr. 

F. Ouweneel gegeven bijbelstudie. Een volledige afdruk van deze pagina vindt u in bijlage 3. 

 

“Focus on Science”: mei 2011, blz. 2 

 

 

 

Het magazine Focus on Science wordt per kwartaal uitgegeven. Er bestaat daarom ook geen “Mei editie” 

maar een “Lente editie”. Blz. 2 van de lente editie van Focus on Science betreft een foto van een “Dragon 

Fly” (insect). Blz. 2 is de pagina naast de inhoudsopgave. Ook dit artikel heeft geen enkele relatie met de 

door dhr. F. Ouweneel gegeven Bijbelstudie. Een volledige afdruk van deze pagina vindt u in bijlage 3. 

 

3.4 Conclusie 

 

Veel niet-bestaande bronnen, enkele bestaande bronnen en bestaande bronnen met pagina’s die geen 

enkele relatie hebben met het onderwerp. Al met al leverde de eerste bronnenlijst van dhr. F. Ouweneel 

geen enkele bruikbare informatie op waaruit af te leiden valt dat deze zogenaamde bronnen enige basis 

vormt voor de genoemde gebeurtenissen en feiten in de eindtijdstudie. Het meest verbazingwekkende van 

het geheel is toch wel dat dhr. F. Ouweneel hier in zijn ‘commentaar’ geen woord over rept.  Het 

tegenovergestelde is zelfs waar, er worden nog een flink aantal bronnen bijgesleept om de ‘feiten en 

gebeurtenissen’ te ondersteunen.  Dat dhr. F. Ouweneel deze reactie op de lijst met bronnen wel  degelijk 

heeft gezien zal blijken in het volgende hoofdstuk. En de vraag blijft overeind: waarom stuurt dhr. F. 

Ouweneel ons niet gewoon de gescande versies van zijn bronnen? Het antwoord hierop is simpel te geven , 

de bronnen bestaan niet.    

 



[7] 
 

4. Onderzoek naar de bronnen van Dhr. F. Ouweneel in het “commentaar”   

In het “commentaar op het rapport” van dhr. F. Ouweneel treffen wij opnieuw een lijst met bronnen aan die 

dhr. F. Ouweneel gebruikt zou hebben voor zijn eindtijdstudie. 

  

4.1 Opvallende “missende bronnen” in de tweede bronlijst 

 

In deze nieuwe lijst bronnen is een zeer opmerkelijk patroon te ontdekken. Om dit uit te leggen moeten wij 

eerst de lijst met bronnen weergeven die dhr. F. Ouweneel ons als eerste aangedragen heeft (te vinden 

vanaf pagina 14 in ons eerste onderzoeksrapportrapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’ en als 

bijlage 1 bij dit rapport). 

 

Bronnen aangedragen door Dhr. F. Ouweneel op 29 maart 2011, eerste lijst met bronnen 

 

Le Nouvel Observateur 

Scientific American 

World Telescope 

The American Healthcare Magazine 

Camera on Medicine 

Christian and Health 

Healthcare Issues 

Health and Science 

The international Healthcare Watcher 

Medical Observer 

Medical Science 

Nature and Health 

North American Healthcare kaleidoscope 

Aviation Week 

Nuclear Focus 

BBC Sky Focus 

Reference Magazine of Nuclear Science 

Focus on Science 

BBC Technology View 

Mystery World 

Enemy  View 

Unknown Influence 

Sea and Environment 

The Sea Ships Viewer 

Mighty Vessels 

Sailing and Environment 

International Ship World 

Seas & Oceans 

World Focus on Container Transport 

Sea Adventures 

Global Marine Magazine 

World Agriculture 

Food and Life 

Agri Focus 

Newsweek 

Russian Panorama 

Greenpeace View 

Human Watch 

USA Today 

 

De eerste lijst die dhr. F. Ouweneel ons heeft overhandigd bevat 39 bronnen. In ons rapport hebben wij 8 

van deze bronnen behandeld. Deze hebben wij met een rode kleur aangegeven. Tot onze verbazing bevat 

de nieuwe lijst met bronnen in het “commentaar” van dhr. F. Ouweneel al deze eerder overhandigde 

bronnen behalve de bronnen die wij hebben behandeld. De bronnenlijst in het “commentaar” van dhr. F. 

Ouweneel bevat álle groen gekleurde bronnen maar de rode bronnen zijn opeens uit zijn nieuwe 

bronnenlijst verdwenen. Wat is hiervan de bedoeling? Als lezer van het voorliggende rapport, zult u 

begrijpen dat het zeer frappant is dat juist de bronnen die wij in eerste instantie getraceerd hadden en/of 

becommentarieerd hadden, in tweede instantie uit de bronnenlijst gehaald zijn.  

 

4.2 De zoektocht naar bronnen  

 

In slotopmerking 1 van het ‘commentaar’ doet dhr. F. Ouweneel een opvallende uitspraak:  

 

‘Het zal bepaaldelijk van een eerlijke en zuivere houding getuigen als de ‘rapport-auteurs’ de moeite 

nemen (enkele van) de bovengenoemde kranten/tijdschriften aan te schaffen en betreffende artikelen te 

bestuderen.’ 

 

Aan dit betoog zouden wij graag gevolg willen geven, door de kranten/tijdschriften aan te schaffen. Het 

blijft echter de vraag waar het overgrote deel van de kranten en tijdschriften (die wij tot op heden niet 

kunnen vinden) te koop zijn. Dhr. F. Ouweneel geeft ons hiervoor geen enkele houvast. Daarnaast hebben 

wij sommige tijdschriften wel kunnen vinden, maar bleek de verwijzing naar de desbetreffende pagina  van 

geen enkele waarde (zie paragraaf 3.3, 4.3 en 4.4 van het voorliggende rapport).   
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Desondanks hebben wij een ultieme poging ondernomen om de ‘ontbrekende bronnen’ van dhr. F. 

Ouweneel boven water de krijgen. Dit door middel van tweeërlei acties: via de wetenschapsbibliotheek van 

de Rijksuniversiteit te Groningen en de database van Worldcat.org.   

 

Rijkuniversiteit te Groningen 

Drs. M.H. van den Esker, zus van één van de auteurs en werkende aan de afdeling Moleculaire Genetica van 

de Rijksuniversiteit in Groningen (RUG), heeft toegang tot de wetenschapsbibliotheek van de RUG. Deze 

wetenschapsbibliotheek bevat enorm veel onderzoeksresultaten, wetenschappelijke publ icaties en 

tijdschriften. Gegevens uit deze bibliotheek worden gebruikt als basis voor nieuwe en vervolgonderzoeken 

op allerlei wetenschappelijke gebieden. Via haar konden we deze bibliotheek raadplegen om zo te 

onderzoeken of er over de bronnen en onderwerpen van Dhr. F. Ouweneel iets te vinden is. De resultaten 

zijn teleurstellend. De bibliotheek van de RUG bevat geen bronnen die Dhr. F. Ouweneel aangeeft in zijn 

commentaar.  

 

Aangezien het SONIS systeem een grote rol speelt in het verhaal van dhr. F. Ouweneel is tevens gezocht 

naar onderzoeksresultaten of wetenschappelijke publicaties waar het woord SONIS (of de uitgeschreven 

versie van de afkorting) in voor komt. Ook hier zijn geen resultaten uit voortgekomen: de 

wetenschapsbibliotheek van de RUG bevat geen artikelen over een SONIS systeem van de NASA. 

 

Worldcat.org 

Ten tweede hebben we onze zoektocht naar ‘niet gevonden bronnen’ voortgezet via Worldcat.org.  Dhr. F. 

Ouweneel geeft aan dat zijn tijdschriften niet vindbaar zijn op internet. Daarom leek het ons verstandig om 

onderzoek te doen naar verzamelpunten van tijdschriften en magazines zonder dat hier direct 

internetinformatie over beschikbaar is. Worldcat.org is een database met daarin de collectie van 72.000 

bibliotheken, verdeeld over 170 landen, aanwezig. Op dit moment bevinden zich zo’n 264 miljoen boeken, 

tijdschriften, artikelen en magazines in de database van Worldcat.org. Daarmee is het de grootste 

bibliotheek database ter wereld.4   

 

In de database van Worldcat.org zijn de tijdschriften niet in te zien, maar wel kan worden nagegaan of de 

tijdschriften daadwerkelijk bestaan. De vindplaats van het tijdschrift (dus welke bibliotheek) is daarbij wel 

aangegeven. De kans dat een goed wetenschappelijk tijdschrift in deze database niet terug te vinden is, is 

dan ook erg klein.  

 

De resultaten van onze zoektocht zijn echter opnieuw bedroevend. Een klein aantal tijdschriften wordt 

gevonden, maar er wordt geen enkele informatie gevonden over de onderwerpen die dhr. F. Ouweneel 

benoemt in zijn verhaal. Een volledig overzicht van de resultaten is te vinden in de bijlage 4 van dit rapport.  

 

4.3 Christianity Today  

 

Zoals ook vermeld in het rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’ en paragraaf 4.2 is het nagenoeg 

onmogelijk om de bronnen van dhr. F. Ouweneel te traceren. Omdat wij in ons eerste rapport al onderzoek 

hebben gedaan naar acht van deze bronnen (waarvan wij er drie in hoofdstuk 3 nogmaals hebben 

uitgewerkt) hebben wij besloten om nogmaals drie bronnen (die wij wel konden vinden) uit zijn nieuwe 

bronnenlijst te onderzoeken: 

 

“Christianity Today” – Januari 2011, blz. 3 

“Christianity Today” – Februari 2011, blz. 4 

“Military Technology” - September 2011, blz. 14 

 

In deze paragraaf bespreken we de ‘bron’ Christianity Today. In paragraaf 4.4. wordt ‘Military Technology’ 

besproken. “Christianity Today” heeft een website op het internet www.christianitytoday.com. Aangezien 

dhr. F. Ouweneel het internet als een “grote vuilnisbak” ziet hebben wij besloten om schriftelijk contact op 

te nemen met de auteurs van dit magazine waarbij wij hebben gevraagd om een kopie van de 

desbetreffende bladzijdes. Hierop kregen wij het volgende antwoord: 

                                                             
4 http://en.wikipedia.org/wiki/WorldCat 
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Hi Wilbert, 

Thank you for your e-mail.  We can either send those pages by fax (for free) or mail (for $2.50).   

However, those pages do not contain articles: one of those pages is a the table of contents and the 

other is a fundraising letter.  Are you sure those are the correct pages you want? 

 

Sincerely, 

CT Editorial Department 

 

In deze mail staat, zoals u kunt lezen, de vraag of we zeker weten dat we deze desbetreffende pagina’s 

willen hebben, aangezien dit een inhoudsopgave en een fondsenwervingspagina betreft. Een volledig 

overzicht van de correspondentie is te vinden in bijlage 5 van dit rapport. Hieruit kunnen wij concluderen 

dat dhr. F. Ouweneel opnieuw een zogenaamde bron opgeeft die geen enkele waarde heeft inzake de 

gebeurtenissen en feiten uit 2011.  

 

4.4 Military Technology 

 

In het commentaar van dhr. F. Ouweneel wordt gemeld dat Dhr. F. Ouweneel het magazine “Military 

Technology” heeft gebruikt als bron voor de onrust in het midden oosten en de uitspraken van de leiders uit 

het gebied rond de Middelandse zee.  

 

“Militairy Technology”: september 2011, blz. 14 

 

De bron hebben wij opgevraagd bij de uitgever “Mönch Publishing Group” in Duitsland. Hierop kregen wij 

een kopie van de desbetreffende pagina toegestuurd. Een volledige afdruk van deze pagina is terug te 

vinden in bijlage 3 behorende bij dit rapport. 

 

Military Technology, september, blz. 14 

 

 

In het eerste gedeelte op deze pagina wordt er gesproken over een nieuw chassis, “ASCOD PT5”,  voor 

tanks. Het tweede gedeelte gaat over het financiële jaar van het bedrijf “MTU Aero’s”. Het derde artikel gaat 

over een nieuw militair vest: “GARM Utility Jacket”. Geen van de artikelen gaan over de onrust in Midden 

Oosten of uitspraken van regeringsleiders. Ook deze bron heeft weer niets te maken met de beweringen die 

dhr. F. Ouweneel tijdens zijn studie als “nieuws” beschrijft. 
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5. Reactie op de overige punten in het “commentaar” 

 

In het “commentaar“ van dhr. F. Ouweneel vinden we nog enkele losse opmerkingen die we hieronder zullen 

behandelen. 

 

5.1 TAARKESH 

 

Dhr. F. Ouweneel schrijft in het commentaar het volgende: 

 

Opmerking inzake de vertaling van het Iraanse woord ‘TAARKESH’: 

elke Iraniër kan de “rapport-auteurs” binnen enkele seconden vertellen dat ‘TAARKESH’ ’pijlkoker 

betekent. Ook hier blijkt weer de beperktheid van internet. 

 

Over de (on)beperktheid van het internet is al voldoende geschreven, maar aangezien dhr. F.  Ouweneel het 

internet niet als legitiem bewijs accepteert, hebben wij het anders aangepakt. We hebben het Tolk en 

Vertaalcentrum Nederland, in de persoon van Astine Antonyan, gevraagd om het woord Taarkesh te 

onderzoeken. Hierop ontvingen wij de volgende reactie: 

 

Indien het woord TAARKESH (= ش رک  fonetisch weergegeven) afkomstig is uit een Iraans / ت

document,  dan betekent dit: 

  

Scherven van een bom en/of handgranaat. 

  

Na een oorlog zijn er vele slachtoffers met scherven van een bom /handgranaat in hun lichaam. 

Deze worden soms om medische redenen niet uit het lichaam verwijdert. 

Oorlogsslachtoffers / overlevenden zijn soms trots op deze scherven die zij in hun lichaam dragen.  

Echter is de fonetische schrijfwijze niet geheel correct. [taarkesj]  

 

De volledige correspondentie is te vinden in bijlage 6 van dit rapport. Eén ding is wel duidelijk: ook in dit 

geval blijkt dat dhr. F. Ouweneel de waarheid naar zijn hand tracht te zetten. Taarkesh betekent niet 

‘pijlkoker’ en bestaat niet op de wijze zoals dhr. F.  Ouweneel het weergeeft.  

 

En hoe zit het met het Iraanse oorlogschip die Taarkesh zou moeten heten?  

In het rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’ hadden wij reeds geconstateerd dat er geen Iraans 

oorlogschip bekend is met deze naam (de schepen heten IS Alvand en IS Kharg). Dhr. F. Ouweneel rept hier 

geen woord over in zijn ‘commentaar’.   

 

5.2 RAFAEL en SONIS 

 

Dhr. F. Ouweneel schrijft in het commentaar het volgende: 

 

Dat ik gebruik heb gemaakt van een afbeelding van de ‘RAFAEL’ (in het “rapport” getoond op 

pagina 12) heeft te maken met het feit dat een groot aantal ‘RAFAELS’ met ‘SONIS’ zijn uitgerust.  

 

De eerste twee letters van SONIS betekenen volgens dhr. F. Ouweneel ‘Stratospheric Obeservatory’. Dit wil 

zeggen dat het een observatorium betreft in de stratosfeer. De stratosfeer is de laag in de dampkring 

beginnend op 10 kilometer hoogte. Een RAFEAL met SONIS uitrusting is dan ook zeer onwaarschijnlijk en 

volstrekt onlogisch, aangezien een boot zich nooit op tenminste 10 kilometer hoogte in de dampkring zal 

bevinden. Dat wil dus zeggen dat óf de naam erg slecht gekozen is óf dhr. F. Ouweneel de feiten opnieuw 

naar zijn hand wil zetten. Wij vrezen dit laatste. 
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5.3  Afbeelding details 

 

Dhr. F. Ouweneel schrijft in het commentaar het volgende: 

 

De globe-afbeeldingen op de pagina’s 10 en 11 van het “rapport” wijken (zeer slecht zichtbaar) 

fundamenteel af van het door mij gedurende de “Bijbelstudie” geprojecteerde wereldzeeën-

overzicht. Op basis van het grafische en het wetenschappelijke niveau van de “rapport” – 

afbeeldingen moeten we eens te meer het gebrek aan detail-nauwkeurigheid van het internet 

constateren. 

 

De wereldkaart in ons rapport is uiteraard klein afgedrukt ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport. 

Dhr. F. Ouweneel had deze afbeelding echter op “deurposter formaat” kunnen bekijken als hij onze 

bronvermelding (voetnoot 10, pagina 10 van rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’) had bekeken. 

Daarmee valt de opmerking over ‘het gebrek aan detail-nauwkeurigheid van het internet’  niet serieus te 

nemen. Opvallend is dat dhr. F. Ouweneel wel op basis van deze kleine afbeeldingen kan concluderen dat 

de afbeeldingen fundamenteel afwijken van elkaar. Terwijl de afbeeldingen  volgens hem eigenlijk te klein 

zijn. Dhr. F. Ouweneel geeft daarna echter niet aan, waar hij deze fundamentele afwijking in ziet. Wij zien 

namelijk nog steeds geen verschillen. Voor de volledigheid hebben wij een grotere afdruk van de kaart in 

bijlage 7 toegevoegd met een overlay. De conclusies, zoals getrokken in ons rapport ‘De waarheid achter de 

eindtijdstudie’ blijven gehandhaafd en de kaart met zogenaamde ‘hoog radioactieve wereldzeeën’ blijkt niet 

te kloppen.    

   

5.4  SONIS vliegtuig 

 

Dhr. F. Ouweneel schrijf in het commentaar het volgende: 

 

Met betrekking tot de vliegtuig-afbeeldingen op de pagina’s 8 en 9 van het “rapport” wijs ik erop 

dat ik (omwille van de duidelijkheid) eerst de aandacht heb willen vestigen op de SONIS -apparatuur 

zélf en pas daarna wilde vermelden dat deze SONIS-apparatuur is ingebouwd in een Boeing 747; 

het is een beetje flauw van de “rapport-auteurs” om deze beeld-presentatie als een soort beeld – 

‘vervalsing’ te kwalificeren. 

  

Wij hebben in ons rapport onomstotelijk bewezen dat de afbeelding, die  dhr. F. Ouweneel gebruikt in zijn 

eindtijdstudie, is gemanipuleerd. In plaats van het bekritiseren/onderzoeken van zijn eigen gebruikte 

“bronnen” geeft dhr. F. Ouweneel aan dat het “een beetje flauw” is om dit aan te merken als beeldvervalsing. 

Het enige wat dhr. F. Ouweneel ons had hoeven te sturen wat een gescande versie van zijn bron, waarmee 

het tegendeel bewezen wordt. Dit blijkt echter teveel gevraagd en wij vermoeden dat dit wel eens te maken 

kan hebben het ontbreken van deze bron(nen). De vraag blijft dus: waarom verweert dhr. F. Ouweneel zich 

niet met het tonen van fysieke bronnen? 
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6. Sluitend bewijs! 

 

Omdat het moeilijk is de zogenaamde bronnen van dhr. F. Ouweneel te onderzoeken, dhr. F. Ouweneel geen 

persoonlijk gesprek aan wil gaan, dhr. F. Ouweneel geen gescande bronnen wil of kan overhandigen en dhr. 

F. Ouweneel het internet bestempelt als “vuilnisbak”, hebben wij een oplossing gevonden om de sluitende 

waarheid boven tafel te krijgen: 

 

We hebben zelf contact opgenomen met de belangrijkste instanties 

die dhr. F. Ouweneel gebruikt in zijn eindtijdstudie! 

 

Om sluitend bewijs te krijgen hebben wij contact opgenomen met de volgende instanties:  

 

- NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

- National Science Foundation (o.a. beheerder van de Green Bank Telescope) 

- Maritime New Zealand (belast met de begeleiding van de berging van het RENA schip) 

 

6.1  NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

 

Dhr. F. Ouweneel haalt vaak onderzoeken aan van NASA. NASA zou een SONIS project hebben en een 

wereldkaart hebben gemaakt waarop de radioactieve straling in de wereldzeeën te zien zou zijn (uitgebreid 

behandeld in ons rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’, pagina 8 – 11). 

 

Wij hebben NASA de volgende vragen voorgelegd: 

 

- Heeft NASA een project genaamd SONIS? 

- Doet NASA onderzoek naar radioactieve straling in de oceanen op een wereldwijde schaal? 

- Zo ja, zijn de oceanen in de wereld extreem vervuild met radioactief materiaal (niet alleen de zee 

bij Japan) 

- Heeft NASA een wereldkaart gecreëerd waarop te zien is hoe radioactief de wereld zeeën zijn? 

- Waar kunnen wij meer informatie vinden over het SONIS of projecten die betrekking hebben op 

radioactieve oceanen? 

 

De reactie van NASA is als volgt:  

 

B. Hagenauer, public affairs specialist van NASA Dryden Flight Research Center op de Edwards Air Force 

Base in Callifornia: 

 

Wilbert, 

Please see nasa.gov/SOFIA. The telescope conducts infrared astronomy research of the solar 

system ONLY. Not the ocean. Your article about nuclear radiation should NOT include 

this NASA astronomy program. 

Sincerely, 

Beth 

 

Mevr. B. Hagenauer geeft aan dat het SOFIA project alléén onderzoek doet naar het zonnestelsel, niet naar 

de oceanen. Mevr. B. Hagenauer geeft expliciet aan dat Dhr. F. Ouweneel GEEN gebruik zou moeten maken 

van het SOFIA programma. Opvallend is overigens dat Mevr. B. Hagenauer ons doorverwijst naar de website 

van NASA. Dit terwijl het internet door Dhr. F. Ouweneel  wordt omschreven als “vuilnisbak”. 

 

Conclusie: Hieruit kunnen wij met absolute zekerheid concluderen dat alles omtrent het SONIS programma 

pertinent onjuist is. De volledige correspondentie is te vinden als bijlage 8 bij dit rapport. De op SONIS 

steunende beweringen zijn onder andere: SONIS Boeing 747, Wereldkaart met radioactieve straling, RAFAEL 

onbemande boten en Green Bank Telescope. Alle onderlinge relaties vallen dus als een kaartenhuis ineen nu 
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NASA zelf bevestigt dat er geen SONIS bestaat en het SOFIA programma expliciet geen onderzoek doet naar 

oceanen. Deze door dhr. F. Ouweneel aangedragen nieuwsfeiten zijn dus overduidelijk niet waar.  

 

6.2  National Science Foundation 

 

Dhr. F. Ouweneel doet uitspraken omtrent de Green Bank Telescope. Deze zou informatie krijgen van het 

SONIS vliegtuig van NASA en waarschuwingen versturen naar verschillende plekken in de wereld (uitgebreid 

behandeld in ons rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’  pagina 10). De National Science Foundation 

(NSF) beheert de Green Bank Telescope.  

 

Wij hebben de NSF de volgende vragen voorgelegd: 

- Ontvangt de Green Bank Telescope informatie van NASA vliegtuigen? 

- Verstuurt de Green Bank Telescope waarschuwingen naar verschillende locaties in de wereld 

wegens radioactiviteit in de oceanen? 

- Heeft de Green Bank Telescoop enige relatie met radioactieve straling in de oceanen?  

 

In eerste instantie hadden we contact opgenomen met mevr. D. Lehr van NSF. We kregen echter een 

automatische "out-of-office" mail terug. Als gevolg daarvan hebben we de vraag gesteld aan  dhr.  J. 

Ulvestad van NSF. Enige dagen later kregen we alsnog ook een reactie van D. Lehr. 

 

De reactie van NSF is als volgt: 

 

 J. Ulvestad, Directeur van de afdeling National Science Foundation van Astronomical Sciences: 

 

Dear Wilbert,  

No the Green Bank Telescope does not receive any data from NASA planes or spacecraft, and it has 

no relation at all to nuclear radiation in the seas and oceans.  It only receives radio waves, it does 

not transmit. 

 

Best, 

  

Jim Ulvestad 

 

Dhr. J. Ulvestad geeft aan dat de Green Bank Telescope geen gegevens ontvangt van NASA vliegtuigen of 

ruimtevaartuigen. De Green Bank Telescoop heeft ook op geen enkele wijze een relatie met nucleaire 

straling in de zeeën en oceanen. Dhr. J. Ulvestad geeft aan dat de Green Bank Telescope alleen radio go lven 

ontvangt en niets verstuurt.  

 

Enkele dagen later ontvingen we deze email van mevr. Lehr: 

 

Dana E. Lehr, Acting Deputy Division Director van de afdeling Astronomical Sciences:  

 

Dear Mr. van den Esker: 

  

I apologize for the delay in responding while I have been offsite on official business. The answer to all of 

your questions is “no.” 

  

Regards, 

Dana 

  

Conclusie: Hieruit kunnen wij met absolute zekerheid concluderen dat aangedragen informatie over de 

Green Bank Telescope niet klopt. Alle onderlinge relaties vallen dus als een kaartenhuis ineen nu NSF zelf 

bevestigt dat de telescoop geen contact heeft met het vliegtuig en geen relatie heeft met nucleaire straling. 

De door dhr. F. Ouweneel aangedragen nieuwsfeiten zijn dus overduidelijk niet waar.  De volledige 

correspondentie is te vinden als bijlage 9 bij dit rapport.   
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6.3  Maritime New Zealand 

 

In de presentatie van dhr. F. Ouweneel wordt verteld dat het bergen van het vrachtschip RENA, dat voor de kust van 

Nieuw Zeeland verging, gestopt is. Dit aangezien het water rondom de boot zwaar radioactief vervuild zou zijn. In 

het rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’ hebben wij reeds aangetoond dat er geen sprake van 

radioactiviteit in het water zou zijn, maar van slechte weersomstandigheden. Om die reden is het bergen tijdelijk 

gestopt voor 1 dag. Daarna is weer verdergegaan met de bergingswerkzaamheden. Aangezien dhr. F. Ouweneel 

onze internetbronnen niet als betrouwbaar beschouwt, hebben wij contact gezocht met Maritime New Zealand. Deze 

zijn mede belast met het begeleiden van de bergingswerkzaamheden van het vrachtschip RENA. 

 

De volgende vragen zijn aan de Maritime New Zealand voorgelegd: 

 

- Waren er problemen met betrekking tot radioactiviteit in de zee tijdens het bergen van het RENA 

vrachtschip? 

- Zijn er tijdens de bergingswerkzaamheden mensen afgevoerd met ziekteverschijnselen in verband met de 

radioactiviteit?  

 

De reactie van Maritime New Zealand is als volgt: 

 

James Sygrove, Communicatie adviseur van Maritime New Zealand: 

 

Dear Wilbert 

  

In response to both of your questions, there was no radioactive material being carried 

on Rena when she grounded, and no members of the salvage team have been affected by any form 

of radiation. 

For further information regarding any dangerous goods aboard Rena please see the MNZ website -

http://www.maritimenz.govt.nz/Rena/container.asp#danger_goods 

  

Kind regards 

  James Sygrove 

  

Conclusie: Hieruit kunnen wij met absolute zekerheid concluderen dat aangedragen informatie over de 

zogenaamde radioactiviteit in het water rondom de bergingswerkzaamheden van het vrachtschip RENA niet 

klopt. De volledige correspondentie is te vinden als bijlage 10 bij dit rapport. 
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7. Eindconclusie 

 

Alvorens wij onze eindconclusie willen geven inzake deze kwestie, zetten wij de feiten nog even op een 

rijtje: 

- Dhr. F. Ouweneel heeft in de periode van november 2011 tot en met maart 2012 meer dan 40 keer 

de eindtijdstudie, editie 2011 gepresenteerd; 

- Dhr. F. Ouweneel met de grootste stelligheid tijdens zijn presentatie beweerd dat hij met ‘het 

nieuws van 2011’ komt, ondersteund door bronmateriaal bestaande uit vele internationale 

tijdschriften en bladen; 

- Dhr. F. Ouweneel geen persoonlijk gesprek met ons wenst naar aanleiding van ons eerste rapport;  

- Het ‘commentaar van Frank Ouweneel’ geen feiten bevat welke onze beweringen kunnen 

weerleggen; 

- Bronnen waar wij in eerste instantie al fouten in vonden, zijn in het ‘commentaar van Frank 

Ouweneel’ uit de bronnenlijst gehaald; 

- Het ‘commentaar’ eigenlijk neerkomt op kritiek op onze onderzoekwijze, het bekritiseren van het 

internet en het opnieuw afleveren van een berg aan zogenaamde ‘bronnen’; 

- Dhr. F. Ouweneel zichzelf vrijpleit met de woorden welke door Jezus gesproken zijn in Mattheus 5, 

vers 11 en 12; 

- De bronnen opnieuw (op een enkele bron na) niet te traceren zijn;  

- De bronnen die wel gevonden worden, geen enkele basis bieden voor de ‘eindtijdstudie’;  

- Officiële instanties zelf verklaren dat de door dhr. F. Ouweneel aangedragen feiten en 

gebeurtenissen niet waar zijn! 

 

Onze conclusie zoals vermeld in het onderzoeksrapport ‘De waarheid achter de  eindtijdstudie’ blijft dan 

exact hetzelfde. Het ‘commentaar’ van dhr. F. Ouweneel heeft ons zelfs nog duidelijker gemaakt dat dhr. F. 

Ouweneel moedwillig zaken verzonnen en/of verdraaid heeft.  Mocht u nog twijfelen? Dan willen wij u als 

lezer ook zelf uitdagen om op de zoek te gaan naar de door dhr. F. Ouweneel aangedragen bronnen, feiten 

en gebeurtenissen! Wij staan er versteld van, hoe deze ‘studie’ tot stand heeft kunnen komen. Des te 

belangrijker is het om te voorkomen dat een dergelijk toneelstuk met verzonnen feiten en gebeurtenissen 

ook volgend jaar opnieuw volle zalen zal trekken of überhaupt plaats gaat vinden.  

 

En waarom vinden wij dit zo belangrijk? 

Daarvoor herhalen wij de conclusie zoals wij deze reeds in ons eerste rapport vermeld hebben:  

 

‘Terugkijkend op de eindtijdstudie editie 2011 blijft er een vervelend gevoel achter. Een presentatie waarbij de 

indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een reeks van feitelijke gebeurtenissen die ondersteund worden door vele 

objectieve nieuwsberichten, blijkt een reeks van verzonnen en/of verdraaide gegevens te zijn. Daarmee bevindt dhr. 

F. Ouweneel zich op glad ijs. Het lijkt erop dat deze gegevens bedacht zijn om daarmee de exacte relatie met een 

aantal Bijbelverzen te leggen en zo een diepe indruk achter te laten bij de bezoekers van de eindtijdstudie.  

Het averechtse effect wat hiermee gemoeid kan gaan moet niet worden onderschat. Het verzinnen van gegevens kan 

toch gevolg hebben dat het christelijk geloof ‘in het algemeen’ hierdoor negatief in de publiciteit komt. En dat kan 

toch niet de bedoeling zijn van een eindtijdstudie waarbij getracht wordt om christenen en niet-christenen te 

waarschuwen voor de tijd waar wij in leven.  

Dhr. F. Ouweneel zou er goed aan hebben gedaan om de ontwikkelingen in de wereld op hoofdlijnen te bespreken 

en zijn ‘verzonnen’ gegevens achterwege te laten. Het misleiden van christenen en niet-christenen door het 

presenteren van zogenaamde ‘gebeurtenissen’, is een ernstige zaak.’   
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Bijlagen 
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Bijlage 1 

 

Eerste bronnenlijst aangeleverd door dhr. F. Ouweneel d.d. 29 maart 

2012; 

 
Geachte mijnheer van den Esker, 

  

Dank voor uw e-mail d.d. 21/3 naar aanleiding van mijn Eindtijd-Bijbelstudie “Licht van de Bijbel over de huidige 

ontwikkelingen in de wereld” (editie 2011 - 2012). 

Excuses voor mijn late antwoord; ‘k ben bijna uitsluitend op reis. Bovendien vergt de verwerking van de 

overstelpende hoeveelheid Bijbelstudie-reacties (die in volgorde van binnenkomst worden behandeld) zeer veel tijd. 

  

Alle items inzake de < NUCLEAIRE WATERVERVUILING DOOR JAPAN > heb ik verzameld uit de volgende 

kranten/tijdschriften: 

  

* “New York Times”: niet meer te achterhalen                                                                                                        

* "Le Nouvel Observateur”: mei 2011, blz. 29                                                                                                 

* "Scientific American”: mei 2011, blz. 73                                                                                                  

* "Time Magazine”: niet meer te achterhalen                                                                                                       

* “World Telescope”: juni 2011, blz. 104                                                                                                  

* "The American Healtcare Magazine": juni 2011, blz. 

16                                                                                                 

* "Camera on Medicine": augustus 2011, blz. 71 

* "Christian and Health": augustus 2011, blz. 56 

* "Daily Mirror": niet meer te achterhalen                                                                                                       

* "Healthcare Issues": juli 2011, blz. 44 

* "Health and Science": juni 2011, blz. 86 

* "The International Healthcare Watcher": augustus 2011, blz. 40 

* "Medical Observer": oktober 2011, blz. 42 

* "Medical Science": augustus 2011, blz. 18 

* "Nature and Health": november 2011, blz.49 

* "North American Healthcare Kaleidoscope”: mei 2011, blz. 27 

* "Aviation Week": april 2011, blz. 12 

* “Nuclear Focus”: april 2011, blz. 104 

* “BBC Sky Focus”: augustus 2011, blz. 88 

* "Reference Magazine of Nuclear Science": juli 2011, blz. 61 

* “Focus on Science”: mei 2011, blz. 2 

* “BBC Technology View”: juni 2011, blz. 34 

* "Information de Recherche Nucleaire": niet meer te 

achterhalen                                                                                                       

* "Camera on Atomics": niet meer te achterhalen                                                                                                       

* "Mystery World": mei 2011, blz. 14 

* "Enemy View": augustus 2011, blz. 17 

* "Unknown Influence": juli 2011, blz. 68 

* "Sea and Environment": augustus 2011, blz. 90 

* "The Sea Ships Viewer": oktober 2011, blz. 74 

* "Mighty Vessels": september 2011, blz. 15 

* "Sailing and Environment": juni 2011, blz. 20 

* “International Ship World”: juni 2011, blz. 114 

* "Seas & Oceans": september 2011, blz. 22 

* "Container Transport Technology": niet meer te 

achterhalen                                                                                                       

* "World Focus on Container Transport": september 2011, blz. 4 

* "Sea Adventures": november 2011, blz. 113 

* “Global Marine Magazine”: april 2011, blz. 54 

* "World Agriculture": april 2011, blz. 100 
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* "Food and Life": juli 2011, blz. 15 

* "Agri Focus": mei 2011, blz. 97 

* "The Medical Journal of Sweden": niet meer te achterhalen    

                                                                                                    

* "Newsweek": april 2011, blz. 11 

* "Russian Panorama": september 2011, blz. 24 

* "Military Science Observer": niet meer te achterhalen                     

                                                                                   

* "Greenpeace View": september 2011, blz. 12 

* "Human Watch": oktober 2011, blz. 9 

* "USA Today”: april 2011, blz. 25 
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Bijlage 2 – Correspondentie met BBC Magazine 
 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 

 

Question about BBC Magazines 

 
Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 7 mei 2012 11:41 
Aan: enquiries@immediate.co.uk 

Hello, 
 
My name is Wilbert van den Esker and I am from the Netherlands. 
I am researching an article which uses some references from BBC Magazines. 
As I could not find these magazines I hope you could help me answering some questions: 
 
1. Do you know anything about these magazines: 
- BBC Technology View 
- BBC Economy View 

2. If so: Could you please tell me how I can get more information about these magazines? 
 
3. If not: How likely is it an other magazine is using the letters "BBC" in its title? 
 
I hope you could please help me with these questions. 
I apoligize for my bad English. 
 
Thank you for your time, 
 
Wilbert van den Esker, 
Netherlands 

 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 

 

Question about BBC Magazines 

 

Sarah Williams-Robbins <Sarah.Williams@immediate.co.uk> 8 mei 2012 12:33 

Aan: Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 

Dear Mr Esker 
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Thank you very much for your enquiry. 

To answer your questions:  I do not recognise the names of the magazines you refer to in your 

email (‘BBC Technology View’ and ‘BBC Economy View’). 

I wondered if perhaps the Technology title you were referring to is ‘BBC Focus’, which covers 

science and technology issues? 

All of the BBC’s printed magazines are now published by Immediate Media Company, under 

contract or licensing agreements. 

Here is the link to our subscriptions site, which you may find useful. 

I am also attaching a link to the subscriptions home page, so that you can see all of the titles we 

publish. We do not publish an Economics title. 

If you have any further queries, we will be happy to help. 

 With kind regards, 

Sarah Williams-Robbins 

Immediate Media Co. 

 

 

http://www.buysubscriptions.com/science-nature-magazines/focus-magazine-subscription?offer=YUFBFOB&countryCode=GBR&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=technology%20magazine&utm_content=FreeBook&utm_campaign=Yucca_Focus_Generic
http://www.buysubscriptions.com/selector
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Bijlage 3  
 
Volledige afdrukken ‘bronnen’  
 

Scientific American, mei 2011, blz. 73 
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Aviation Week, april 2011, blz. 12 
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Focus on Science, mei 2011, blz. 2 
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Military Technology, september 2011, blz. 14 
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Bijlage 4 
 
 

Overzicht onderzochte bronnen via Worldcat.org  

 

Bronnen inzake de economische crisis in Europa 

 
Christian World View, januari 2011, blz. 44 

Niet gevonden. Wel gevonden: ‘Studies in a Christian World View’.  Maar dit betreft een reeks welke 

uitgegeven is in 1983. 

 

Christianity Today, januari 2011, blz. 44 

Gevonden. Zie paragraaf 4.3 van dit rapport. Blijkt een onjuiste bron. 

 

Focus on Global Religion, september 2011, blz 33 

Niet gevonden. 

 

World Telescope, augustus 2011, blz. 122 

Niet gevonden. 

 

The Christian Life, augustus 2011, blz. 14 

3 tijdschriften gevonden met exact deze titel, echter stammen deze uit ‘rond 1900’. Christian Life Magazine 

bestaat wel. Maar dit is een tijdschrift over het wonen in Santa Clara County in Silicon Valley.  

 

The all nations magazine of Catholicism, augustus 2011, blz. 87  

Niet gevonden. 

 

Swiss Scientist, juli 2011, blz. 61 

Niet gevonden. 

 

Enemy View, september 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

 

Economy and Technology, juli 2011, blz. 9 

Niet gevonden. 

 

Italy and Europe, juni 2011, blz. 111 

Niet gevonden. Wel bestaat er een boek met deze titel, echter deze stamt uit 1952, ver voor de 

economische crisis die zich 2011 afspeelt. 

 

BBC Economy View, februari 2011, blz. 40  

Niet gevonden. 

 

Human Watch, april 2011, blz. 22 

Niet gevonden.  

 

Focus on Europe, september 2011, blz. 11   

Tijdschrift bestaat, maar dan onder de titel Focus on Europe : European Parliament. Maar is een kwartaalblad, 

geen maandblad. Geen exemplaar van kunnen vinden.   

 

Conspiracy and disclosure, maart 2011, blz. 15 

Niet gevonden.  

  

 



[26] 
 

The Bilderberg Conference, december 2010, blz. 98 

Niet gevonden.  

 

Economy Telescope, september 2011, blz. 16 

Niet gevonden.  

 

Bronnen inzake de onrust in het Midden Oosten 

 
Cairo Reporter, oktober 2011, blz. 21 

Niet gevonden.  

 

Christian World View, augustus 2011, blz. 15 

Niet gevonden. Wel gevonden: ‘Studies in a Christian World View’. Maar dit betreft een reeks welke 

uitgegeven is in 1983. 

 

Christianity and Islam, augustus 2011, blz. 6 

Boekenreeks gevonden van 5 boeken uitgegeven in 1969 door drukkerij Sheldon Press. Of te wel geen enkele 

relatie met het onderwerp.  

 

Christianity Today, februari 2011, blz. 4 

Gevonden. Zie paragraaf 4.3 van dit rapport. Blijkt een onjuiste bron. 

 

Egyptian World News, maart 2011, blz. 66  

Niet gevonden. 

 

Focus on Global Religion, juli 2011, blz. 1 

Niet gevonden. 

 

The International Islam Spectator, januari 2011, blz. 60 

Niet gevonden. 

 

The Muslim Gospel Messenger, augustus 2011, blz. 39 

Niet gevonden. 

 

Muslim Spectrum, maart 2011, blz. 22 

Niet gevonden. 

 

Religion World Panorama, oktober 2011, blz. 55 

Niet gevonden. 

 

World Telescope, november 2011, blz. 72 

Niet gevonden. 

 

Scientific Religion Journal, april 2011, blz. 213 

Niet gevonden. ‘Journal for the scientific study of religion’ bestaat wel. Maar dit is een internettijdschrift en kan dus 

nooit de bron van dhr. F. Ouweneel zijn.  

Conspiracy and disclosure, oktober 2011, blz. 81 

Niet gevonden.  

 

The Bilderberg Conference, juni 2011, blz. 4 

Niet gevonden. 

 

World Magazine of Secret Societies en Fellowships, maart 2011, blz. 30 

Niet gevonden.  
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Iranian Developments Insight, februari 2011, blz. 35 

Niet gevonden. 

 

Iran Today, juli 2011, blz. 49 

Tijdschrift gevonden via internet: www.irantoday.info. Pagina is niet controleerbaar, aangezien editie niet 

beschikbaar is.   

 

Military Science Observer, maart 2011, blz. 13 

Niet gevonden. 

 

Global Military Developments, september 2011, blz. 47 

Niet gevonden. 

 

Military Technology, september 2011, blz. 14 

Tijdschrift en juiste editie gevonden. Zie paragraaf 4.4. Betreft onjuist bron.  

 

Unknown Influence, januari 2011, blz. 17 

Niet gevonden. 

 

Middle East Observer, januari 2011, blz. 28 

Tijdschrift gevonden, echter deze is overgegaan naar een internetmagazine/blogspot. Dit kan dus niet de 

bron van dhr F. Ouweneel zijn, aangezien hij geen gebruik maakt van internet.  

 

The Christian Life, februari 2011, blz. 100 

3 tijdschriften gevonden met exact deze titel, echter stammen deze uit ‘rond 1900’. Christian Life Magazine 

bestaat wel. Maar dit is een tijdschrift over het wonen in Santa Clara County in Silicon Valley.  

 

Russian Panorama, maart 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

 

Armies and Weapons, augustus 2011, blz. 56 

Tijdschrift gevonden. Bestond tot en met eind jaren 80.  

 

Reference Magazine of Nuclear Science, juli 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

 

Defender, mei 2011, blz. 83 

Er zijn veel buitenlandse tijdschriften te vinden onder de namen Defender en The Defender. Deze tijdschriften 

variëren van natuurtijdschriften tot aan christelijke kerkbladen. Deze bron is niet te traceren.  

 

Mystery World, maart 2011, blz. 14 

Niet te vinden. World of Mystery overigens wel, maar deze stamt uit 1956.  

 

Enemy View, november 2011, blz. 36 

Niet gevonden. 

 

Human Watch, juni 2011, blz. 11 

Niet gevonden.  

 

Christian and Ethics, mei 2011, blz. 66 

Niet gevonden. 
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Bronnen inzake TAARKESH 

 
Cairo Reporter, februari 2011, blz. 44 

Niet gevonden.  

 

Egyptian World News, maart 2011, blz. 66  

Niet gevonden. 

 

Muslim Spectrum, September 2011, blz. 4 

Niet gevonden. 

 

World Telescope, mei 2011, blz. 98 

Niet gevonden. 

 

World Magazine of Religion, april 2011, blz. 50 

Niet gevonden. 

 

Conspiracy and disclosure, april 2011, blz. 191 

Niet gevonden. 

 

Russian Panorama, juli 2011, blz. 14 

Niet gevonden. 

 

Armies and Weapons, november 2011, blz. 23 

Tijdschrift gevonden. Bestond tot en met eind jaren 80.  

 

Iranian Developments Insight, augustus 2011, blz. 11 

Niet gevonden. 

 

Iran Today, november 2011, blz. 19 

Tijdschrift gevonden via internet: www.irantoday.info. Pagina is niet controleerbaar, aangezien editie niet 

beschikbaar is.   

 

Military Science Observer, juni 2011, blz. 38 

Niet gevonden. 

 

Global Military Developments, juni 2011, blz. 69 

Niet gevonden. 

 

Defender, augustus 2011, blz. 100 

Er zijn veel buitenlandse tijdschriften te vinden onder de namen Defender en The Defender. Deze tijdschriften 

variëren van natuurtijdschriften tot aan christelijke kerkbladen. Deze bron is niet te traceren.  

 

Enemy View, oktober 2011, blz. 22 

Niet gevonden. 

 

Unknown Influence, september 2011, blz. 3 

Niet gevonden. 

 

Middle East Observer, oktober 2011, blz. 18 

Tijdschrift gevonden, echter deze is overgegaan naar een internetmagazine/blogspot. Dit kan dus niet de 

bron van dhr F. Ouweneel zijn, aangezien hij geen gebruik maakt van internet.  
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Military Science Observer, september 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

 

 

Mighty Vessels, april 2011, blz. 17 

Niet gevonden. 

 

Bronnen inzake nucleaire watervervuiling Japan 
 

World Telescope, juni 2011, blz. 104 

Niet gevonden. 

 

The American Healthcare Magazine, juni 2011, blz. 16 

Niet gevonden. 

 

Camera on Medicine, augustus 2011, blz. 71 

Niet gevonden. 

 

Christian and Health, augustus 2011, blz. 56 

Niet gevonden. 

 

Healthcare Issues, juli 2011, blz. 44 

Niet gevonden. 

 

Health and Science, juni 2011, blz. 86 

Er zijn 40 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt.   

 

The International Healthcare Watcher, augustus 2011, blz. 40 

Niet gevonden. 

 

Medical Observer, oktober 2011, blz. 42 

Niet gevonden. 

 

Medical Science, augustus 2011, blz. 18 

Er zijn veel buitenlandse tijdschriften te vinden onder de naam Medical Science. Deze bron is niet te traceren op 

deze wijze.  

 

Nature and Health, november 2011, blz. 49 

Er zijn 32 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt.   

 

North American Healthcare Kaleidoscope, mei 2011, blz. 27 

Niet gevonden. 

 

Nuclear Focus, april 2011, blz. 104 

Niet gevonden. 

 

Reference Magazine of Nuclear Science, juli 2011, blz. 61 

Niet gevonden. 

 

BBC Technology View, juni 2011, blz. 34 

Niet gevonden. 

 

Mystery  World, mei 2011, blz. 14 

Niet te vinden. World of Mystery overigens wel, maar deze stamt uit 1956.  
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Enemy View, augustus 2011, blz. 17 

Niet gevonden. 

 

Unknown Influence, juli 2011, blz. 68 

Niet gevonden. 

 

Sea and Environment, augustus 2011, blz. 90  

Niet gevonden. 

   

The Sea Ships Viewer, oktober 2011, blz. 74  

Niet gevonden. 

   

Mighty Vessels, September 2011, blz. 15 

Niet gevonden. 

     

Sailing and Environment, juni 2011, blz. 20 

Niet gevonden. 

     

International Ship World, juni 2011, blz. 114 

Niet gevonden. 

    

Seas & Oceans, september 2011, blz. 22 

Niet gevonden. 

     

World Focus on Container Transport,  september 2011, blz. 4   

Niet gevonden. 

 

Sea Adventures, november 2011, blz. 113 

Tijdschrift is gevonden, editie is echter niet traceerbaar.  

 

Global Marine Magazine, april 2011, blz. 54  

Niet gevonden. 

 

World Agriculture, april 2011, blz. 100 

Er zijn 103 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt.   

 

Food and Life,  juli 2011, blz. 5 

Niet gevonden. 

 

Agri Focus, mei 2011, blz. 97 

Tijdschrift gevonden, betreft een e-magazine uitgegeven op internet van “New Zealand Economics”. De mei editie 

bevat echter maar 33 pagina’s. 

 

Russian Panorama, september 2011, blz. 24  

Niet gevonden. 

   

Human Watch, oktober 2011, blz. 9 

Niet gevonden. 

     

Aircraft World, april 2011, blz. 2 

Niet gevonden. 

      

Nuclear Focus, april 2011, blz. 14 

Niet gevonden. 
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Standard Magazine of Aircraft Technology, juni 2011, blz. 96 

Niet gevonden. 

   

Sky Scout, augustus 2011, blz. 19 

Niet gevonden. 

      

Aircraft Incentions Scope, juni 2011, blz. 6 

Niet gevonden. 

     

Sky and Technology, september 2011, blz. 44 

Niet gevonden. 

    

Aircraft Acedemy, september 2011, blz. 44 

Niet gevonden. 

     

Reference Magazine of Nuclear Science, april 2011, blz. 17 

Niet gevonden. 

   

Wissenschaft in Bild, september 2011, blz. 51 

Niet gevonden. 

    

Information de Recherche Nucleaire, november 2011, blz. 14 

Niet gevonden. 

   

Camera on Atomics, november 2011, blz. 33  

Niet gevonden. 

   

Nature and Technology, juli 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

     

Enemy View, oktober 2011, blz. 12 

Niet gevonden. 

      

BBC Technology View, november 2011, blz. 77 

Niet gevonden. 

    

Lasers Around the Globe, november 2011, blz. 4 

Niet gevonden. 

    

Unknow Influence, november 2011, blz. 39 

Niet gevonden. 

     

Sea and Environment, mei 2011, blz. 100 

Niet gevonden. 

     

The Sea Ships Viewer, mei 2011, blz. 31 

Niet gevonden. 

     

Sailing and Environment, juni 2011, blz. 100  

Niet gevonden. 



[32] 
 

   

International Ship World, mei 2011, blz. 26 

Niet gevonden. 

      

Seas & Oceans, juli 2011, blz. 40 

Niet gevonden. 

      

Global Marine Magazine, augustus 2011, blz. 9 

Niet gevonden. 

    

World Telescope, mei 2011, blz. 59 

Niet gevonden. 

     

La France, l’air et la monde, September 2011, blz. 7 

Niet gevonden. 

    

Strategic Aircraft, oktober 2011, blz. 25 

Niet gevonden. 

     

View on Airborne Transportation, september 2011, blz. 44 

Niet gevonden. 

   

Military Science Observer, juni 2011, blz. 44 

Niet gevonden. 

    

Sky High, november 2011, blz. 6 

Niet gevonden. 

 

Aircraft and construction, mei 2011, blz. 55      

Er zijn 5 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt. 

 

World Telescope, oktober 2011, blz. 2 

Niet gevonden. 

     

The American Healthcare Magazine, december 2011, blz. 14 

Niet gevonden. 

   

Camera on Medicine, december 2011, blz. 5 

Niet gevonden. 

    

Healthcare Issues, oktober 2011, blz. 11     

Niet gevonden. 

 

Health and Science, oktober 2011, blz. 94    

Er zijn 40 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt. 

 

The International Healthcare Watcher, november 2011, blz. 18 

Niet gevonden. 

   

Medical Observer, november 2011, blz. 5     

Niet gevonden. 
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Nature and Health, november 2011, blz. 18 

Er zijn 32 verschillende tijdschriften onder deze naam te traceren. Uit deze omschrijving is totaal niet 

duidelijk welk tijdschrift bedoeld wordt.  

 

North American Healthcare Kaleidoscope, oktober 2011, blz. 46 

Niet gevonden. 

  

Reference Magazine of nuclear Science, december 2011, blz. 4  

Niet gevonden. 

 

Information de recherche Nucleaire, november 2011, blz. 49  

Niet gevonden. 

   

Camera on Atomics, oktober 2011, blz. 1 

Niet gevonden. 

      

Sea and Environment, oktober 2011, blz. 29 

Niet gevonden. 

     

Mighty Vessels, december 2011, blz. 10  

Niet gevonden. 

     

The Sea Ships Viewer, november 2011, blz.10 

Niet gevonden. 

    

Sailing and Environment, november 2011, blz. 37 

Niet gevonden. 

    

International Ship World, oktober 2011, blz. 54 

Niet gevonden. 

 

Seas & Oceans, December 2011, blz. 3      

Resultaten betreffen boeken en encyclopedieën. Maar geen edities uit 2011.   

 

Container Transport Technology, oktober 2011, blz. 19 

Niet gevonden. 

    

World Focus on Container Transport, november 2011, blz. 24     

Niet gevonden. 

 

Sea Adventures, december 2011, blz. 20 

Tijdschrift is gevonden, bovengenoemde editie is echter niet te traceren.  

 

Global Marine Magazine, november 2011, blz. 15 

Niet gevonden. 
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Bijlage 5 

 

Correspondentie met Chritianity today 

 
Verzonden via contactformulier op de website van christianitytoday.com 

http://www.christianitytoday.com/ct/help/contactus.html 

Hello, 
 
I'm researching an article writen by one of our local newspapers. 
In this article the writer reffers to some articles written in "Christianity Today" magazine. 
I hope you can help me to provide these articles for my research.  
Im looking for the next pages:  
- January 2011 page 3  
- Februari 2011 page 4  
Could you please help me by sending these pages to my e-mail?  
 
(Sorry for my bad English i'm Dutch)  
 
Hope to hear from you soon,  
Wilbert van den Esker  
Netherlands 

 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxxx@gmail.com> 

 
Christianity Today: Back Issues 

 
Letters to the Editor <letters@christianitytoday.com> 26 april 2012 21:21 
Aan: xxxxxxxxx@gmail.com" <xxxxxx@gmail.com> 

Hi Wilbert, 

 Thank you for your e-mail.  We can either send those pages by fax (for free) or mail (for $2.50).  
However, those pages do not contain articles: one of those pages is a the table of contents and 
the other is a fundraising letter.  Are you sure those are the correct pages you want? 

Sincerely,  

CT Editorial Department 
 

 

 

http://www.christianitytoday.com/ct/help/contactus.html
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Bijlage 6 

Correspondentie met Vertaal- en Tolkcentrum Nederland 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxx @gmail.com> 

 
Vertaling woord 

 
Wilbert Esker <xxxxxxx @gmail.com> 27 april 2012 11:41 
Aan: sales@tvcn.nl 

Beste, 
 
Wegens onderzoek naar een studie ben ik op zoek naar een instantie die het woord "TAARKESH" 
kan vertalen. 
 
Volgens deze studie zou dit woord een algemeen bekend Iraans woord zijn. Echter heb ik mijn 
twijfels of dit woord überhaupt wel bestaat. 
Via uw website kwam ik er achter dat Iran 9 talen heeft. 
 
Graag wil ik u vragen of u kunt bekijken of het Iraanse woord "TAARKESH" wel eens bestaat en 
zo ja, wat dit betekend? 
 
Tevens wil ik uw antwoord graag opnemen in mijn onderzoek waarbij ik graag uw vertaalbureau 
wil noemen. 
 
Graag uw reactie, 
Wilbert van den Esker 

 

 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxxx @gmail.com> 

 

Vertaling woord 

 

Sales TVCN <sales@tvcn.nl> 27 april 2012 14:45 

Aan: xxxxxx@gmail.com 

Geachte heer Van den Esker, 
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Wij hebben uw vraag doorgespeeld aan een vertaler die voor ons schriftelijke vertalingen verzorgt. 

Deze heeft ons onderstaand verhaal doorgegeven. 

Succes met uw onderzoek! 

 Met vriendelijke groet, 

 
    Rogier van Buul 
    Afdeling Sales 

 
    TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland 
    Helftheuvelweg 47 
    5222 AV 's-Hertogenbosch 
    The Netherlands 

 
    T: +31 (0)88 255 52 78 
    F: +31 (0)88 255 52 52 
    rogier.van.buul@tvcn.nl 
    www.tvcn.nl 

 
    KvK 33.162.590 

 

 Please consider the environment before printing this e-mail 

 

  

 

Van: TVcN Translations  

Verzonden: vrijdag 27 april 2012 14:08 

Aan: Sales TVCN; TVcN Communications 

Onderwerp: FW: Vertaling woord 

Hierbij de vraag mbt vertaling 

Indien het woord TAARKESH (= ش رک  fonetisch weergegeven) afkomstig is uit een Iraans / ت

document,  dan betekend dit: 

Scherven van een bom en/of handgranaat. 

Na een oorlog zijn er vele slachtoffers met scherven van een bom /handgranaat in hun lichaam. 

Deze worden soms om medische redenen niet uit het lichaam verwijderd. 

Oorlogsslachtoffers / overlevenden zijn soms trots op deze scherven die zij in hun lichaam dragen. 

Echter is de fonetische schrijfwijze niet geheel correct. [taarkesj] 

Als het een Irakees woord betreft is de vertaling anders. 

Met vriendelijke groet, 

Met vriendelijke groet, 

tel:%2B31%20%280%2988%20255%2052%2078
tel:%2B31%20%280%2988%20255%2052%2052
mailto:rogier.van.buul@tvcn.nl
http://www.tvcn.nl/
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    Astine Antonyan 
    Projectmanager 
    Legal Translations 

 
    TVCN Legal Translations 
    Helftheuvelweg 47 
    5222 AV 's-Hertogenbosch 
    The Netherlands 

 
    T: +31 (0)88 255 52 44 
    T: +31 (0)73 615 00 59 (direct) 
    F: +31 (0)88 255 52 51 
    E: legaltranslations@tvcn.nl 
    I:  www.tvcnlegaltranslations.nl 
    I:  www.tvcn.nl 

 
    KvK 33.162.590 

 

 Please consider the environment before printing this e-mail 

 

______________________________________________________________________ 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

For more information please visit http://www.symanteccloud.com 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

The information contained in this email communication is confidential and is intended solely for the 

use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are 

not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or 

taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be 

unlawful. No rights may be attached to this message. We do not accept any liability for incorrect 

and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. All data will be processed in line 

with our Privacy Statement. For more detailed information please visit our TVcN Tolk- en 

Vertaalcentrum Nederland website, www.tvcn.nl 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B31%20%280%2988%20255%2052%2044
tel:%2B31%20%280%2973%20615%2000%2059
tel:%2B31%20%280%2988%20255%2052%2051
mailto:legaltranslations@tvcn.nl
http://www.tvcnlegaltranslations.nl/
http://www.tvcn.nl/
http://www.symanteccloud.com/
http://www.tvcn.nl/
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Bijlage 7 

Vergrote overzichtskaart wereldzeeën inclusief overlay 
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Bijlage 8 

Correspondentie met NASA 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the SOFIA Mission 

 
Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 27 april 2012 12:15 
Aan: Beth.Hagenauer-1@nasa.gov 

Hello, 
 
My name is Wilbert van den Esker and I am from the Netherlands. 
I am researching an article in a local magazines and I hope you could please answer some 
questions: 
 
- Does the NASA have a project named SONIS (Stratospheric Observatory for Nuclear 
Investigation of the Sea)?  
 
- Is the NASA SOFIA program researching de nuclear radation in the world oceans on a global 
scale?  
 
- Does the SOFIA airplane have any instruments to detect nuclear radiation in the 
sea/oceans? 
 
-  Has the NASA created a world map where it is visible how the world oceans are polluted 
with nuclear radiaton? 
 
- Has the SOFIA airplane any relationship with nuclear radiation in the sea/oceans? 
 
I hope you could help me answer these question  
I apologize for my bad English. 
 
Thank you very much for your time, 
 
Wilbert van den Esker, 
Netherlands 
 

 

 

 

 

Wilbert Esker <wilbert.esker@gmail.com> 

 

Question about the SOFIA Mission 
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Hagenauer, Beth (DFRC-T)[TYBRIN CORPORATION 

(DFRC)] <beth.hagenauer-1@nasa.gov> 

27 april 2012 

18:10 

Aan: "xxxxxxxxx @gmail.com" <xxxxxxxx @gmail.com> 

Cc: "nveronico@sofia.usra.edu" <nveronico@sofia.usra.edu> 

Wilbert, 

Please see nasa.gov/SOFIA. The telescope conducts infrared astronomy research of the solar 

system ONLY. Not the ocean. Your article about nuclear radiation should NOT include this 

NASA astronomy program. 

Sincerely, 

Beth 

 

 

 

Omdat Beth Hagenauer geen contact informatie in haar email heeft opgenomen vermelden wij 

deze hieronder. In de CC van de mail staat het adres van Nicholas A. Veronico. Ook zijn contact 

informatie is hieronder vermeld. 

Contact informatie Beth Hagenauer: 

Beth Hagenauer (Tybrin Corp.) 

Science Missions, 

Education 

661-276-7960 

Beth.Hagenauer-1@nasa.gov 

 

Nicholas A. Veronico 

Ames Research Center, Moffett Field, Calif. 

650-604-4589 office, 650-224-8726 cell 

nveronico@sofia.usra.edu 

 

 

 

 

 

 

http://nasa.gov/SOFIA
mailto:Beth.Hagenauer-1@nasa.gov
../../Downloads/nveronico@sofia.usra.edu
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Bijlage 9 

Correspondentie met NSF 

1e reactie van Jim Ulvestad 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the Green Bank Telescope 

 
Wilbert Esker <xxxxxxxxxx @gmail.com> 26 april 2012 20:16 
Aan: julvesta@nsf.gov 
Bcc: Gerald Wagenaar <xxxxxxxxx @gmail.com> 

Hello Jim Ulvestad, 
 
My name is Wilbert van den Esker and I'm from the Netherlands. 
The NSF Information Center has provided your email address and I hope you could help me 
any further.  
I'm doing some research about the Green Bank Telescope and I have some questions which I 
hope you could please answer. 
 
- Does the Green Bank Telescope recieve information from NASA airplanes? 
- Does the Green Bank Telescope send warnings to various locations in the world about 
nuclear radiation in the sea/oceans? 
- Does the Green Bank Telescope have any relationship with nuclear radiation in the 
sea/oceans? 
 
I hope you could help me answer these questions. 
I apologize for my bad English. 
 
Thank you for your time. 
 
Wilbert van den Esker 
Netherlands 

 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the Green Bank Telescope 

 
Ulvestad, James S <julvesta@nsf.gov> 26 april 2012 22:51 
Aan: Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 

Dear Wilbert, 
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No the Green Bank Telescope does not receive any data from NASA planes or spacecraft, and 
it has no relation at all to nuclear radiation in the seas and oceans.  It only receives radio 
waves, it does not transmit. 

Best, 
 
Jim Ulvestad 

 

 

2e reactie van Dana Lehr 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the Green Bank Telescope 

 
Wilbert Esker <xxxxxxx @gmail.com> 26 april 2012 19:48 
Aan: info@nsf.gov 
Bcc: Gerald Wagenaar <xxxxxxxx @gmail.com> 

Hello, 
 
My name is Wilbert van den Esker and I'm from the Netherlands. 
For some research I do I have some questions about the Green Bank Telescope which I hope 
you could please answer. 
 
- Does the Green Bank Telescope recieve information from NASA airplanes? 
- Does the Green Bank Telescope send warnings to various locations in the world about 
nuclear radiation in the sea/oceans? 
- Does the Green Bank Telescope have any relationship with nuclear radiation in the 
sea/oceans? 
 
I hope you could help me answer these questions. 
I apologize for my bad English. 
 
Thank you for your time. 
 
Wilbert van den Esker 
Netherlands 

 

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the Green Bank Telescope 

 
Cooper, Ansumana <ancooper@nsf.gov> 26 april 2012 20:01 
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Aan: Wilbert Esker <xxxxxxx @gmail.com>, NSF Info <info@nsf.gov> 

Hello. 

I am writing from the Information Center at the National Science Foundation.  The Green 
Bank Telescope is operated by the National Radio Astronomy Observatory in Green Bank, 
West Virginia.   Their contact information is as follows: 

NRAO 

P.O. Box 2 
Rt. 28/92 
Green Bank, WV 24944-0002 

Phone: 1-304-456-2011 
Fax: 1-304-456-2229 

They do not provide an email address.  If you are unable to contact them directly, you can 
attempt to pose these questions to the NSF Program Officer in charge of overseeing the 
National Radio Astronomy Observatory project.  Their name is Dr. Dana Lehr and their 
contact information is as follows: 

 Lehr, Dana E.              (703) 292-7456           dlehr@nsf.gov 

 I hope this proves to be helpful.   

____ _____ 

A.Cooper | Contractor 

Information Center 

National Science Foundation 

www.nsf.gov 

Main: 703.292.5111 | TTY: 703.292.5090 or 800-877-8339 

info@nsf.gov 

 

 

 

Wilbert Esker <wilbert.esker@gmail.com> 

 

Question about the Green Bank Telescope 

 
Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 26 april 2012 20:07 
Aan: dlehr@nsf.gov 
Bcc: Gerald Wagenaar <xxxxxxxxxxx @gmail.com> 

Hello Dr. Dana Lehr, 

tel:1-304-456-2011
tel:1-304-456-2229
https://www.inside.nsf.gov/staffbio.do?lan=dlehr&org=&from_org=
tel:%28703%29%20292-7456
mailto:dlehr@nsf.gov
http://www.nsf.gov/
tel:703.292.5111
tel:703.292.5090
tel:800-877-8339
mailto:info@nsf.gov
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My name is Wilbert van den Esker and I'm from the Netherlands. 
The NSF Information Center has provided your email address and I hope you could help me 
any further.  
I'm doing some research about the Green Bank Telescope and I have some questions which I 
hope you could please answer. 
 
- Does the Green Bank Telescope recieve information from NASA airplanes? 
- Does the Green Bank Telescope send warnings to various locations in the world about 
nuclear radiation in the sea/oceans? 
- Does the Green Bank Telescope have any relationship with nuclear radiation in the 
sea/oceans? 
 
I hope you could help me answer these questions. 
I apologize for my bad English. 
 
Thank you for your time. 
 
Wilbert van den Esker 
Netherlands 
 

  

 

 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxx @gmail.com> 

 
Question about the Green Bank Telescope 

 
Lehr, Dana E. <dlehr@nsf.gov> 4 mei 2012 23:42 
Aan: Wilbert Esker <xxxxxxxxx @gmail.com> 

Dear Mr. van den Esker: 

 I apologize for the delay in responding while I have been offsite on official business. The 
answer to all of your questions is “no.” 

 Regards, 

Dana 

___________________________  
Dana E. Lehr, Ph.D.  
Acting Deputy Division Director  
Division of Astronomical Sciences  
National Science Foundation  
4201 Wilson Blvd., Suite 1045  
Arlington, VA 22230  
703-292-7456  

 

tel:703-292-7456
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Bijlage 10 

Correspondentie met Maritime New Zealand 

 

Wilbert Esker <xxxxxxxxxxx@gmail.com> 

 
RE: Question about the RENA vessel 
2 berichten 

 

James Sygrove <James.Sygrove@maritimenz.govt.nz> 
7 mei 2012 

00:59 
Aan: xxxxxx@gmail.com 

Dear Wilbert 

 In response to both of your questions, there was no radioactive material being carried 
on Rena when she grounded, and no members of the salvage team have been affected 
by any form of radiation. 

 For further information regarding any dangerous goods aboard Rena please see the MNZ 
website - http://www.maritimenz.govt.nz/Rena/container.asp#danger_goods 

 Kind regards 

 James Sygrove 

  

James Sygrove | Communications Advisor 
Maritime New Zealand | Wellington 

 
T +64 4 494 1276 | M +64 27 503 6169 | F +64 4 494 
8901 | W www.maritimenz.govt.nz/contact-us 

 

 

From: Wilbert Esker [mailtoxxxxxxxxxx@gmail.com]  

Sent: Friday, 4 May 2012 9:40 p.m. 
To: General Enquiries 

Subject: Question about the RENA vessel 

Hello, 

My name is Wilbert van den Esker and I am from the Netherlands. 

I am researching an article about the Rena vessel.  

http://www.maritimenz.govt.nz/Rena/container.asp#danger_goods
tel:%2B64%204%20494%201276
tel:%2B64%2027%20503%206169
tel:%2B64%204%20494%208901
tel:%2B64%204%20494%208901
http://www.maritimenz.govt.nz/contact-us
mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com
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As I couldn't find any information on your website I doubt if these very 

controversial allegations are true. 

I hope you could help me by answering two simple questions: 

1. Are there any problems related to nuclear radiation in the sea while trying to 

salvage the Rena vessel? 

2. Are there workers taken to hospitals suffering from radiation sickness when 

trying to salvage the Rena vessel? 

I hope you could please help me by answering these questions. 

I apologize for my bad English. 

Thank you very much for your time, 

Wilbert van den Esker 

Netherlands 

  

This email message and any accompanying attachments do not necessarily reflect the 
views of Maritime New Zealand and may contain information that is confidential and 
subject to legal privilege. If you are not the intended recipient, you must not use, 
disseminate, distribute or copy this email message or its attachments. If you have 
received this message in error, please notify the sender by email immediately, and erase 
all copies of this message and attachments. 
Thank you. 

Address: 
Maritime New Zealand, Level 10, Optimation House, 1 Grey Street, 
Wellington 6011. 

PO Box 27006, Wellington 6041 
Tel: 0508 22 55 22 (04 473 0111) Fax: 04 494 1263. 
www.maritimenz.govt.nz 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.maritimenz.govt.nz/

