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1.1.1.1.    InleidingInleidingInleidingInleiding    

De afgelopen 10 jaar is dhr. F. Ouweneel verantwoordelijk voor het jaarlijks samenstellen van een 

Eindtijdstudie. Aan de hand van een beamerpresentatie loopt dhr. F. Ouweneel een aantal belangrijke 

gebeurtenissen langs die zich het voorgaande jaar voorgedaan hebben in het licht van de Bijbel. De Bijbel 

bevat een groot aantal profetieën, welke betrekking hebben op de toekomst van deze aarde, waarbij Israël 

veelal het middelpunt is. De eindtijdstudie van dit jaar is ruim 40 keer, in de periode van november 2011 

tot en met maart 2012 door dhr. F. Ouweneel op vele plekken in Nederland verkondigd. Tevens is, tegen 

betaling, de studie op DVD verkrijgbaar. De schrijvers van dit rapport zijn aanwezig geweest bij een van de 

verkondigingen en hebben hierna een DVD van de studie aangeschaft, om zo deze studie verder te 

onderzoeken. 

 

1.11.11.11.1    Doel Doel Doel Doel     

U zult zich misschien afvragen waarom wij besloten hebben om dit rapport op te stellen. Om dit te kunnen 

begrijpen moeten wij beginnen met een persoonlijke noot. Het voorliggende rapport is opgesteld door een 

Christen (G. Wagenaar) en een niet-Christen (W. van den Esker). Als onderdeel van een langdurende 

(vriendschappelijke) discussie over het geloof in God is besloten om een Eindtijdstudie van dhr. F. Ouweneel 

te bezoeken.  Na het bezoeken van de eindtijdstudie, editie 2011 waren wij zeer onder de indruk van de 

exacte vervulling van een flink aantal Bijbelse profetieën door middel van gebeurtenissen in 2011. En wij 

niet alleen. Na de bijeenkomst bleek dit gevoel door nagenoeg alle bezoekers van de studie te worden 

gedeeld. Al snel bekroop ons het gevoel dat de feitelijke gebeurtenissen wel  ‘erg mooi’ pasten in de 

geschetste ontwikkelingen in de wereld. Om die reden is de DVD van de eindtijdstudie aangeschaft en is 

onderzocht of de door dhr. F. Ouweneel aangedragen ‘feitelijke gebeurtenissen’, ook als waarheid 

bestempeld moeten worden.  

 

Dhr. F. Ouweneel geeft in zijn presentatie veelvuldig aan dat hij ons niet bang wil maken met zijn 

gebeurtenissen uit 2011 in relatie tot de Bijbel. Als schrijvers van dit rapport willen wij u, als lezer, echter 

hetzelfde toewensen. De resultaten van ons onderzoek zijn niet mals en geven aan dat een hoop van de 

door dhr. F. Ouweneel aangedragen gebeurtenissen verdraaid zijn of zelfs helemaal niet gebeurt zijn. Onze 

doelstelling voor het schrijven van dit rapport is expliciet nietnietnietniet om het woord van God in een kwaad daglicht 

te zetten of te beweren dat de Bijbel niet waar is. Hierover leest in het onderstaande kopje 

‘Randvoorwaarden’ meer. Ons doel is welwelwelwel om christen te waarschuwen voor deze bijeenkomsten en zeer 

kritisch te kijken naar de aangedragen feiten. De overtuigingskracht waarmee de boodschap van dhr. F. 

Ouweneel overgebracht wordt is groot, maar wij hopen dat u naar aanleiding van dit rapport ook inziet dat 

deze eindtijdstudie op een aantal fronten niet serieus kan worden genomen. 

 

1.21.21.21.2    RandvoorwRandvoorwRandvoorwRandvoorwaardenaardenaardenaarden    

Het voorliggende rapport heeft enkel betrekking op de gebeurtenissen welke dhr. F. Ouweneel tijdens zijn 

Eindtijdstudie, editie 2011 verkondigd heeft. Voorgaande edities van de eindtijdstudie worden buiten 

beschouwing gelaten. Daarnaast wordt ook de relatie welke dhr. F. Ouweneel maakt met de Bijbelse 

profetieën buiten beschouwing gelaten. Dhr. F. Ouweneel is al jarenlang werkzaam als Bijbeldeskundige en 

daarmee vergeleken schiet onze Bijbelse kennis tekort. Daarnaast zijn profetieën vaak op verschillende 

manieren uitlegbaar en moeten we concluderen dat de exacte betekenis van de profetieën niet met 

zekerheid te bepalen is. De belangrijkste vraag die wij onszelf gesteld hebben tijdens het onderzoeken van 

de studie is dan ook: Heeft de genoemde gebeurtenis in 2011 daadwerkelijk plaatsgevonden en heeft deze 

ook plaatsgevonden op de manier waarop dhr. F. Ouweneel  ons dit tijdens de eindstudie heeft verteld?  

 

Voor het ondersteunen van onze informatie hebben wij, net als dhr. F. Ouweneel, gebruik gemaakt van 

diverse nieuwsbronnen op het internet. In de tekst vindt u een voetnoot naar het desbetreffende 

bronmateriaal.  
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2.2.2.2.    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

De eindtijdstudie start met een heldere toelichting van het begrip ‘eindtijd’. Dhr. F. Ouweneel merkt op dat 

van de term eindtijd gretig gebruik wordt gemaakt, met name in de filmindustrie. Daarnaast wordt ‘de valse 

profeet’, Dhr. Camping aangehaald die tot tweemaal toe het einde van de wereld voorspelde in 2011. Hierna 

worden de 3 belangrijkste onderwerpen welke tijdens de lezing verder uitgediept worden, bekend gemaakt. 

Het gaat hier om de economische crisis in Europa, de onrust in het Midden Oosten en tenslotte de 

aardbeving in Japan met de consequenties. Dhr. F. Ouweneel geeft aan dat hij pas iets aanneemt als 

feitelijke gebeurtenis als deze gebeurtenis in drie verschillende kranten of tijdschriften, onafhankelijk van 

elkaar wordt beschreven.    

 

3.3.3.3.    Economische Economische Economische Economische crisiscrisiscrisiscrisis    in Europain Europain Europain Europa    

 

3.13.13.13.1    CitaatCitaatCitaatCitaat    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende:  

    

‘Op 16 oktober 2011 is men begonnen met een geweldsexplosie, die voortgezet is in de occupy‘Op 16 oktober 2011 is men begonnen met een geweldsexplosie, die voortgezet is in de occupy‘Op 16 oktober 2011 is men begonnen met een geweldsexplosie, die voortgezet is in de occupy‘Op 16 oktober 2011 is men begonnen met een geweldsexplosie, die voortgezet is in de occupy----bewegingbewegingbewegingbeweging    

over de hele wereld…Men komt in opstand tegen de economie en het begint in Rome. Men is zo beu, het over de hele wereld…Men komt in opstand tegen de economie en het begint in Rome. Men is zo beu, het over de hele wereld…Men komt in opstand tegen de economie en het begint in Rome. Men is zo beu, het over de hele wereld…Men komt in opstand tegen de economie en het begint in Rome. Men is zo beu, het 

grote verschil tussen arm en rijk, mengrote verschil tussen arm en rijk, mengrote verschil tussen arm en rijk, mengrote verschil tussen arm en rijk, men    is zo beu de grote graaicultuur van banken en grote ondernemingen is zo beu de grote graaicultuur van banken en grote ondernemingen is zo beu de grote graaicultuur van banken en grote ondernemingen is zo beu de grote graaicultuur van banken en grote ondernemingen 

en politici die niet eerlijk aan hun geld komen, en deze angst is vanuit Rome uitgewaaierd naar heel Europa en politici die niet eerlijk aan hun geld komen, en deze angst is vanuit Rome uitgewaaierd naar heel Europa en politici die niet eerlijk aan hun geld komen, en deze angst is vanuit Rome uitgewaaierd naar heel Europa en politici die niet eerlijk aan hun geld komen, en deze angst is vanuit Rome uitgewaaierd naar heel Europa 

en de gehele wereld. En dat is begonnen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, inen de gehele wereld. En dat is begonnen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, inen de gehele wereld. En dat is begonnen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, inen de gehele wereld. En dat is begonnen in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, in    de hoofdstad van de hoofdstad van de hoofdstad van de hoofdstad van 

Europa, in Rome.’Europa, in Rome.’Europa, in Rome.’Europa, in Rome.’    

 

3.23.23.23.2    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Na enig onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat de bovengenoemde informatie niet correct is 

en/of niet correct is weergegeven. Op 16 oktober 2011 vonden inderdaad op verschillende plekken in de 

wereld demonstraties plaats in grote Europese steden, waaronder in Rome. Op verschillende plekken liepen 

de demonstraties uit de hand en ontaarde in vernielingen. De demonstraties en opstand tegen het verschil 

tussen arm en rijk en de genoemde graaicultuur startte echter al maanden eerder, maar niet in Rome1. Via 

initiatieven die in Spanje gestart zijn, vindt op 17 september 2011 de eerste demonstratie plaats van de 

beweging die zich de ‘Occupy-beweging’ noemt2. Deze demonstratie vond plaats in New York bij het Wall 

Street beursgebouw3. De beweerde start van de ‘Occupy-beweging’ vond dus niet plaats in Rome op 16 

oktober 2011 en waaide niet vanuit Rome uit over de rest van de wereld, maar startte in september in 

Amerika, met voorlopers in Spanje. Op 15 en 16 oktober 2011 waren er in steden als Parijs, Madrid, Berlijn, 

Tokyo en Sydney (naar schatting in 900 steden wereldwijd4) demonstraties tegen het kapitalisme. De 

demonstratie in Rome is echter wel een van de gewelddadigste demonstraties tegen het kapitalisme tot nu 

toe5.  

 

3.33.33.33.3    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De verschafte informatie is niet correct. Het lijkt alsof dhr. F. Ouweneel tracht om Rome een dermate grote 

rol te geven in deze maatschappelijke ontwikkeling dat hiermee zijn vertaling van het visioen zoals 

beschreven in Daniel 2, exact aansluit op de positie van de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome. Het 

verdraaien van deze informatie levert echter geen objectief beeld op van de feitelijke gebeurtenissen.        

    

    

    

                                                   
1 http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/januari/Occupy-een-chronologie0.html 
2 http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/84314-occupy-wall-street-de-beweging-van-de-99.html 
3 http://www.youtube.com/watch?v=8rfuvDr2wJQ 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement 
5 http://nos.nl/artikel/304169-occupy-rome-loopt-uit-op-rellen.html 
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4. 4. 4. 4.                     De onrust in het MiddenDe onrust in het MiddenDe onrust in het MiddenDe onrust in het Midden----OostenOostenOostenOosten    

    

4.14.14.14.1    Citaat over Egypte Citaat over Egypte Citaat over Egypte Citaat over Egypte  

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

 

‘Moet u opletten wat op 3 februari 2011 gezegd wordt door de toenmalige president van Egypte, Hosni ‘Moet u opletten wat op 3 februari 2011 gezegd wordt door de toenmalige president van Egypte, Hosni ‘Moet u opletten wat op 3 februari 2011 gezegd wordt door de toenmalige president van Egypte, Hosni ‘Moet u opletten wat op 3 februari 2011 gezegd wordt door de toenmalige president van Egypte, Hosni 

Mubarak: Waarom vechten mijn landgenoten met elkaar? Het lijkt wMubarak: Waarom vechten mijn landgenoten met elkaar? Het lijkt wMubarak: Waarom vechten mijn landgenoten met elkaar? Het lijkt wMubarak: Waarom vechten mijn landgenoten met elkaar? Het lijkt wel alsof ze hun verstand hebben el alsof ze hun verstand hebben el alsof ze hun verstand hebben el alsof ze hun verstand hebben 

verloren! Wat deze man zegt is duizenden jaren geleden geprofeteerd in Jesaja 19.’  verloren! Wat deze man zegt is duizenden jaren geleden geprofeteerd in Jesaja 19.’  verloren! Wat deze man zegt is duizenden jaren geleden geprofeteerd in Jesaja 19.’  verloren! Wat deze man zegt is duizenden jaren geleden geprofeteerd in Jesaja 19.’      

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Op 3 februari 2011 heeft ABC News een exclusief interview gehouden met de toenmalige president Mubarak 

over de situatie in zijn land Egypte6. Journaliste Christiane Amanpour van ABC News heeft ‘per toeval’ een 

ontmoeting met de toenmalige president in het presidentiele verblijf. Deze ontmoeting is het eerste 

interview met de toenmalige president sinds de ongeregeldheden die in het land uitgebroken zijn. De 

ontmoeting is niet gefilmd, maar wordt door journaliste Christiane Amanpour mondeling overgeleverd en 

via nagenoeg alle nieuwskanalen verspreid.  

 

Het door dhr. F. Ouweneel aangehaalde citaat van toenmalig president blijkt echter verdraaid te zijn. In 

diverse nieuwsbulletins van ABC News heeft journaliste Christiane Amanpour het volgende verteld over de 

uitspraken van Hosni Mubarak: ‘Toen ik hem vroeg naar zijn aanhangers die met geweld de protestanten te 

lijf gaan op het Tahirplein, zei Mubarak dat hij niet vrolijk werd van de voorgaande dag. Ik wil geen 

Egyptenaren zien die elkaar te lijf gaan. Er zullen geen militaire acties worden uitgevoerd tegen het volk.’7  

De zinsnede: ‘Het lijkt wel alsof ze hun verstand hebben verloren!’ is door toenmalig president Mubarak 

niet uitgesproken op 3 februari 2011. Toenmalig president Mubarak heeft wel aangegeven dat hij de 

gevechten tussen Egyptenaren onderling afkeurt. 

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het citaat van toenmalig president Mubarak wordt niet ondersteund door bronnen. Bij bestudering van 

Jesaja 19 blijkt dat het citaat uitstekend past binnen dit Bijbeldeel. Het lijkt erop dat dhr. F. Ouweneel het 

citaat zo aangepast en verdraaid heeft, om de verwijzing ‘meer kloppend’ te maken. Het verdraaien van 

deze informatie levert echter geen objectief beeld op van de feitelijke gebeurtenissen. 

 

4.24.24.24.2    TaarkeshTaarkeshTaarkeshTaarkesh    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘Voor het eerst sinds de islamitische revolutie in 1979 ‘Voor het eerst sinds de islamitische revolutie in 1979 ‘Voor het eerst sinds de islamitische revolutie in 1979 ‘Voor het eerst sinds de islamitische revolutie in 1979 stroomt een Iraans oorlogschip weer op door het stroomt een Iraans oorlogschip weer op door het stroomt een Iraans oorlogschip weer op door het stroomt een Iraans oorlogschip weer op door het 

Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee. Let op! De naam van dit oorlogsschip is Taarkesh. Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee. Let op! De naam van dit oorlogsschip is Taarkesh. Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee. Let op! De naam van dit oorlogsschip is Taarkesh. Egyptische Suezkanaal naar de Middellandse Zee. Let op! De naam van dit oorlogsschip is Taarkesh. 

Waarom vertel ik u dat? Omdat taarkesh het Iraanse woord is voor pijlkoker. Een woord dat rechtstreeks in Waarom vertel ik u dat? Omdat taarkesh het Iraanse woord is voor pijlkoker. Een woord dat rechtstreeks in Waarom vertel ik u dat? Omdat taarkesh het Iraanse woord is voor pijlkoker. Een woord dat rechtstreeks in Waarom vertel ik u dat? Omdat taarkesh het Iraanse woord is voor pijlkoker. Een woord dat rechtstreeks in 

de pde pde pde profetieën wordt genoemd.’rofetieën wordt genoemd.’rofetieën wordt genoemd.’rofetieën wordt genoemd.’    

    

4.2.14.2.14.2.14.2.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Allereerst is getracht het woord taarkesh te vertalen. Google Translate is een vertaalmachine die onder 

andere de Perzische taal kan vertalen naar het Nederlands8. Het invoeren van het woord taarkesh levert 

geen resultaten op. Aangezien dhr. F. Ouweneel spreekt over een Iraans woord, is tevens gekeken naar de 

overige talen die in Iran gesproken. Er zijn verschillende talen bekend, maar een veel gesproken taal in Iran 

is ook Azerbeidjaans9. Ook in deze taal is het woord taarkesh helaas niet te traceren. Het ligt daarnaast niet 

voor de hand dat een Iraans oorlogschip vernoemd zal zijn naar een ‘inheemse’ taal uit Iran. 

 

Ten tweede is onderzocht of het genoemde oorlogschip daadwerkelijk taarkesh heet. In totaal zijn twee 

oorlogsschepen door het Suezkanaal gevaren. Geen van beide schepen heette taarkesh10. Het betrof de IS 

                                                   
6 http://www.youtube.com/watch?v=NtpamD9Jx3g 
7 http://youtu.be/JryLoAiicEg 
8 http://www.nrcnext.nl/blog/2009/06/19/google-integreert-perzisch-in-vertaalmachine/ 
9 http://nl.wikipedia.org/wiki/Iran#Talen 
10 http://www.presstv.ir/detail/166429.html 
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Alvand en de IS Kharg. De IS Alvand is een fregat en de IS Kharg is een bevoorradingsschip11. Het passeren 

van deze schepen is zelfs op video vastgelegd12.                              

    

4.2.24.2.24.2.24.2.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Hoe dhr. F. Ouweneel het woord taarkesh heeft kunnen vertalen naar pijlkoker is niet duidelijk. Het woord 

lijkt onvindbaar. Daarnaast blijkt ook de informatie over de Iraanse (oorlogs)schepen niet te kloppen. 

 

4.4.4.4.3333    WapenWapenWapenWapens vanuit Irans vanuit Irans vanuit Irans vanuit Iran    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘Iran levert aan Syrie kosteloos 63 Russische Sukhoi burgervliegtuigen om in de volle omgeving ‘Iran levert aan Syrie kosteloos 63 Russische Sukhoi burgervliegtuigen om in de volle omgeving ‘Iran levert aan Syrie kosteloos 63 Russische Sukhoi burgervliegtuigen om in de volle omgeving ‘Iran levert aan Syrie kosteloos 63 Russische Sukhoi burgervliegtuigen om in de volle omgeving 

verkenningsvluchten uit te voeren’verkenningsvluchten uit te voeren’verkenningsvluchten uit te voeren’verkenningsvluchten uit te voeren’    

    

4.4.4.4.3333.1.1.1.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Dat Iran illegaal wapens geleverd heeft aan Syrie is meerdere malen in het nieuws genoemd13. Dat er sprake 

zou zijn van het kosteloos leveren van 63 Russische Sukhoi vliegtuigen is nergens iets te vinden. In bijna 

alle media die berichten over de levering van wapens, wordt gesproken over geweren, explosieven en 

raketten14. Geen enkel bericht gaat over het leveren van 63 vliegtuigen. 

 

4.4.4.4.3333.2.2.2.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Van de beweerde levering van verkenningsvliegtuigen door Iran is geen spoor te vinden. De levering van 

deze vliegtuigen is echter wel van essentieel belang voor de relatie die gelegd wordt met het Bijbelvers 

Jesaja 18, vers 1. 

 

4.44.44.44.4    Uitspraken van leidersUitspraken van leidersUitspraken van leidersUitspraken van leiders    

Dhr. F. Ouweneel citeert uitspraken van verschillende leiders uit het Midden Oosten: 

 

Moe’ ammar alMoe’ ammar alMoe’ ammar alMoe’ ammar al----Khadaffi, toenKhadaffi, toenKhadaffi, toenKhadaffi, toenmalig president van Libië:malig president van Libië:malig president van Libië:malig president van Libië:    

‘Elke Libiër die mij dwarszit zal ik eerst laten sidderen van angst, daarna zal ik hem vernietigen’ 

    

Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran:Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran:Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran:Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran:    

‘Ik ga richting Israël met maximale militaire bezetting: niemand houdt mij tegen! Ik heb mijn pijlkoker bij 

mij’ 

    

Abdullah bin Abdul Aziz, koning van SaoediAbdullah bin Abdul Aziz, koning van SaoediAbdullah bin Abdul Aziz, koning van SaoediAbdullah bin Abdul Aziz, koning van Saoedi----Arabië:Arabië:Arabië:Arabië:    

‘Als mijn onderdanen op deze manier doorgaan, is mijn land binnen afzienbare tijd niet meer waard’  

    

Bashir alBashir alBashir alBashir al----Assad,president van Syrie:Assad,president van Syrie:Assad,president van Syrie:Assad,president van Syrie:    

‘In mijn strijd tegen Israël ben ik bereid mijn gehele land op te offeren.’ 

‘De hulp van Iran zal mijn levenswens in vervulling doen gaan’ 

 

Al Qaradawi, Egyptische sjeik en moslimleider:Al Qaradawi, Egyptische sjeik en moslimleider:Al Qaradawi, Egyptische sjeik en moslimleider:Al Qaradawi, Egyptische sjeik en moslimleider:    

‘Een oorlog met de Joden kan niet lang meer uitblijven. Dan zullen we al-Aqsamoskee opnieuw veroveren’ 

‘Vol wraak en leedvermaak zullen Iran, ja, alle Arabische kuststaten er via de Palestijnen in de Gaza-strook 

alles aan doen om de vijandschap met Israel eeuwig te laten duren’ 

 

4.4.14.4.14.4.14.4.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Geen van de bovengenoemde uitspraken zijn letterlijk terug te vinden in een interview of toespraak. In de 

presentatie van dhr. F. Ouweneel worden een aantal data genoemd waarop deze uitspraken zouden zijn 

gedaan. In het geval van Moe’ ammar al-Khadaffi heeft hij op de aangegeven datum inderdaad een 

toespraak gehouden, maar het door dhr. F .Ouweneel aangedragen citaat wordt niet uitgesproken15.    

                                                   
11 http://marineschepen.nl/marschepen/alvand.html 
12 http://www.youtube.com/watch?v=OLfXnPzmZ5U 
13 http://nos.nl/artikel/239787-iran-levert-syrie-illegaal-wapens.html 
14 http://rt.com/news/iran-syria-weapons-us-154/ 
15 http://youtu.be/1n_G0vIeGqw  



[7] 

 

 

Ook de uitspraak van Mahmoud Ahmadinejad is niet letterlijk te vinden, maar de strekking van de uitspraak 

is ooit wel in de media verschenen16. De president van Iran zou aangegeven hebben Israel te willen 

vernietigen en ‘van de kaart te willen vegen’. Na dit bericht is frappant genoeg deze uitspraak Mahmoud 

Ahmadinejad in verschillende media weer ontkracht17. Een vertalingsfout zou hiervoor een mogelijke 

oorzaak zijn. Het noemen van ‘de pijlkoker’ komt echter nergens voor. En daarmee vervalt een deel van de 

directe relatie met het genoemde Bijbelvers.  

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De bovengenoemde letterlijke citaten zijn niet te traceren. Na een intensieve zoektocht naar interviews en 

toespraken van de genoemde leiders, blijft steeds meer het gevoel hangen dat de uitspraken verzonnen zijn 

om hiermee de exacte relatie met het Bijbelvers te kunnen aantonen.        

    

                                                   
16 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/329873/Iran-We-kunnen-Israel-in-negen-minuten-vernietigen.htm?rss=true 
17 http://www.depers.nl/buitenland/613648/Iran-wil-Israel-van-het-aardoppervlak-vegen.html 
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5.5.5.5.    Aardbeving in JapanAardbeving in JapanAardbeving in JapanAardbeving in Japan    

 

5.15.15.15.1    SONIS en NASASONIS en NASASONIS en NASASONIS en NASA    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘De NASA hebben een systeem ontwikkeld, dat ze hebben genoemd: “SONIS”,‘De NASA hebben een systeem ontwikkeld, dat ze hebben genoemd: “SONIS”,‘De NASA hebben een systeem ontwikkeld, dat ze hebben genoemd: “SONIS”,‘De NASA hebben een systeem ontwikkeld, dat ze hebben genoemd: “SONIS”,    stratosferisch observatorium stratosferisch observatorium stratosferisch observatorium stratosferisch observatorium 

voor het nucleaire onderzoek van de zeevoor het nucleaire onderzoek van de zeevoor het nucleaire onderzoek van de zeevoor het nucleaire onderzoek van de zee. Geweldige geavanceerde technologie die ze hebben . Geweldige geavanceerde technologie die ze hebben . Geweldige geavanceerde technologie die ze hebben . Geweldige geavanceerde technologie die ze hebben 

ondergebracht in eondergebracht in eondergebracht in eondergebracht in een Boeing 747. Deze Boeing 747 vliegt dag en nacht over de grote oceanen en zeeën en en Boeing 747. Deze Boeing 747 vliegt dag en nacht over de grote oceanen en zeeën en en Boeing 747. Deze Boeing 747 vliegt dag en nacht over de grote oceanen en zeeën en en Boeing 747. Deze Boeing 747 vliegt dag en nacht over de grote oceanen en zeeën en 

brengt in kaart de buitengewoon gevaarlijke radioactieve lading van de zee. Aan boord van deze 747 bevind brengt in kaart de buitengewoon gevaarlijke radioactieve lading van de zee. Aan boord van deze 747 bevind brengt in kaart de buitengewoon gevaarlijke radioactieve lading van de zee. Aan boord van deze 747 bevind brengt in kaart de buitengewoon gevaarlijke radioactieve lading van de zee. Aan boord van deze 747 bevind 

zich de meest geavanceerde apparatuur en technologie om werkelijkzich de meest geavanceerde apparatuur en technologie om werkelijkzich de meest geavanceerde apparatuur en technologie om werkelijkzich de meest geavanceerde apparatuur en technologie om werkelijk    elk graatje radioactiviteit te meten. En elk graatje radioactiviteit te meten. En elk graatje radioactiviteit te meten. En elk graatje radioactiviteit te meten. En 

beste vrienden, hun bevindingen zijn schokkend.’beste vrienden, hun bevindingen zijn schokkend.’beste vrienden, hun bevindingen zijn schokkend.’beste vrienden, hun bevindingen zijn schokkend.’    

    

5.1.15.1.15.1.15.1.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Dhr F. Ouweneel gebruikt tijdens zijn presentatie een afbeelding van het SONIS vliegtuig waar hij op dat 

moment over spreekt. De foto van het vliegtuig is een gemanipuleerde versie van het SOFIA vliegtuig wat 

door de NASA gebruikt wordt. Het SOFIA logo is verwijderd en de apparatuur in de deuropening is met 

fotobewerkingssoftware gewijzigd. Dit is duidelijk te zien op de afbeelding op de volgende pagina. Dhr. F. 

Ouweneel spreekt over het NASA programma SONIS wat ‘Stratospheric Observatory for Nuclear 

Investagation of the Sea’ moet betekenen. Het vliegtuig wat de NASA gebruikt is voor het SOFIA programma 

wat betekend: ‘Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy’18. De NASA heeft geen enkel programma 

wat SONIS heet. 

 

Het vliegtuig in de afbeelding behoort zoals gezegd toe aan het SOFIA programma van de NASA19. De NASA 

gebruikt dit vliegtuig om het heelal te onderzoeken, doormiddel van het observeren van infrarood licht. De 

luchtvochtigheid boven het aardoppervlak blokkeert veel van het infrarode licht waardoor waarnemingen 

met telescopen minder nauwkeurig zijn. Door het SOFIA vliegtuig te laten vliegen boven deze 

luchtvochtigheid krijgt NASA een duidelijker beeld van het infrarode licht uit de heelal. In tegenstelling tot 

de beweringen van dhr. F. Ouweneel kijkt dit vliegtuig dus naar het heelal in plaats van het aardoppervlak. 

Deze omgebouwde Boeing 747 van NASA bevat geen enkel stukje apparatuur om radioactiviteit te meten. 

Het SOFIA vliegtuig bevat onder andere een 2,5 meter grote telescoop, spectrometers en camera’s. 

 

 

5.1.25.1.25.1.25.1.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het SONIS programma van NASA blijkt niet te bestaan. Het blijkt te gaan om het SOFIA programma van 

NASA, die geen enkele relatie heeft met onderzoeken van radioactiviteit in de zee. De bewering van dhr. F. 

Ouweneel blijkt geen enkele waarheid te bevatten.  

 

                                                   
18 www.nasa.gov/sofia/ 
19 http://www.sofia.usra.edu/Sofia/aircraft/sofia_ac.htm 
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5.25.25.25.2    Green Bank Telescope Green Bank Telescope Green Bank Telescope Green Bank Telescope     

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

 

‘Dit vliegtuig zend dag en nacht alle gegevens door naar de grootste radioantenne, naar de grootste ‘Dit vliegtuig zend dag en nacht alle gegevens door naar de grootste radioantenne, naar de grootste ‘Dit vliegtuig zend dag en nacht alle gegevens door naar de grootste radioantenne, naar de grootste ‘Dit vliegtuig zend dag en nacht alle gegevens door naar de grootste radioantenne, naar de grootste 

radioschotel ter wereld, 100 meter doorsnee, dat is de radioschoradioschotel ter wereld, 100 meter doorsnee, dat is de radioschoradioschotel ter wereld, 100 meter doorsnee, dat is de radioschoradioschotel ter wereld, 100 meter doorsnee, dat is de radioschotel van Green Bank in West Verginia in de tel van Green Bank in West Verginia in de tel van Green Bank in West Verginia in de tel van Green Bank in West Verginia in de 

Verenigde Staten. Vanuit deze radioschotel gaan waarschuwingen naar vele, vele locaties op deze wereld.’Verenigde Staten. Vanuit deze radioschotel gaan waarschuwingen naar vele, vele locaties op deze wereld.’Verenigde Staten. Vanuit deze radioschotel gaan waarschuwingen naar vele, vele locaties op deze wereld.’Verenigde Staten. Vanuit deze radioschotel gaan waarschuwingen naar vele, vele locaties op deze wereld.’    

    

5.2.15.2.15.2.15.2.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Enig onderzoek leert ons dat de radioschotel van Green Bank geen enkele informatie van vliegtuigen 

ontvangt. Ook zend zij geen waarschuwingen door naar vele locaties op de wereld. 

De radioschotel van Green Bank is onderdeel van de “National Radio Astronomy Observatory (NRAO)”. 

Wetenschappers kunnen de schotel reserveren om onderzoek mee te doen naar objecten in het heelal20. 

De schotel doet onder andere onderzoek naar water op het maanoppervlak, zwaartekrachtgolven vanuit 

pulsars2122 en de structuur van het melkwegstelsels. 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

De radioschotel van Green Bank doet onderzoek in het heelal en krijgt op geen enkele wijze informatie van 

het “SONIS” vliegtuig. Ook verstuurt de schotel geen waarschuwingen naar de wereld omtrent radioactiviteit 

in de wereldzeeën. 

 

5.35.35.35.3    Wereldkaart radioactieve zeeën Wereldkaart radioactieve zeeën Wereldkaart radioactieve zeeën Wereldkaart radioactieve zeeën     

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘Wat heeft dit vliegtuig (ref. SONIS) inmiddels al ontdekt. Ik laat u deze wereldbol zien en u moet u ‘Wat heeft dit vliegtuig (ref. SONIS) inmiddels al ontdekt. Ik laat u deze wereldbol zien en u moet u ‘Wat heeft dit vliegtuig (ref. SONIS) inmiddels al ontdekt. Ik laat u deze wereldbol zien en u moet u ‘Wat heeft dit vliegtuig (ref. SONIS) inmiddels al ontdekt. Ik laat u deze wereldbol zien en u moet u 

voorstellen dat al deze groene vakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle voorstellen dat al deze groene vakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle voorstellen dat al deze groene vakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle voorstellen dat al deze groene vakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle 

werelwerelwerelwereldzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit. […] En deze Boeing die vliegt boven de dzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit. […] En deze Boeing die vliegt boven de dzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit. […] En deze Boeing die vliegt boven de dzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit. […] En deze Boeing die vliegt boven de 

grote oceanen en detecteert de radioactieve straling in het water.’grote oceanen en detecteert de radioactieve straling in het water.’grote oceanen en detecteert de radioactieve straling in het water.’grote oceanen en detecteert de radioactieve straling in het water.’    

    

    

    

5.3.15.3.15.3.15.3.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Deze kaart van de wereld is gemaakt door de “Aquarius / SAC-D satelliet” en geeft niet de radioactieve 

straling weer maar het zoutgehalte in de oceanen23. Deze satelliet is op 10 juni 2011 gelanceerd vanuit de 

Amerikaanse luchtmachtbasis Vandenberg en onderzoekt het zoutgehalte van het wereldwijde zeeoppervlak 

om zo beter klimaatomstandigheden te kunnen voorspellen24. 

 

                                                   
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Bank_Telescope 
21 http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-140958918/green-bank-telescope-scores.html 
22 http://www.nrao.edu/pr/2002/gbtpulsars/ 
23 http://www.nasa.gov/mission_pages/aquarius/multimedia/gallery/pia14786.html 
24 http://tommytoy.typepad.com/tommy-toy-pbt-consultin/2011/10/nasa-will-launch-a-scientific-instrument-into-space-next-month-

to-measure-the-salt-content-of-the-worlds-oceans-informatio.html 
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5.3.25.3.25.3.25.3.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie 

De kaart die de straling in de zeeën moet weergeven is in feite een kaart met het zoutgehalte van de zeeën 

en heeft dus geen enkele relatie met radioactiviteit. 

 

5.45.45.45.4    Bewaking van zeeën Bewaking van zeeën Bewaking van zeeën Bewaking van zeeën     

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘In de periode van april tot en met november zijn alle kusten van alle kustlanden in de wereld constant ‘In de periode van april tot en met november zijn alle kusten van alle kustlanden in de wereld constant ‘In de periode van april tot en met november zijn alle kusten van alle kustlanden in de wereld constant ‘In de periode van april tot en met november zijn alle kusten van alle kustlanden in de wereld constant 

bevaren door schepen die nonbevaren door schepen die nonbevaren door schepen die nonbevaren door schepen die non----stop,stop,stop,stop,    24 uur per dag 7 dagen per week, het water in de gaten houden en 24 uur per dag 7 dagen per week, het water in de gaten houden en 24 uur per dag 7 dagen per week, het water in de gaten houden en 24 uur per dag 7 dagen per week, het water in de gaten houden en 

onmiddellijk terugmeldingen geven.’onmiddellijk terugmeldingen geven.’onmiddellijk terugmeldingen geven.’onmiddellijk terugmeldingen geven.’    

    

 

 

5.4.15.4.15.4.15.4.1    OnderzoekOnderzoekOnderzoekOnderzoek    

Dhr. F. Ouweneel laat tijdens zijn toelichting een foto zien waar twee schepen op staan. Het schip op deze 

foto is de “Karel Doorman Klasse JSS”25. De foto is echter geen foto maar een “Artist Impression” (computer 

tekening) van een schip wat pas in 2015 gebouwd moet gaan worden26. De “Karel Doorman Klasse JSS” 

wordt een bevoorradingsschip van de Nederlandse marine en zal twee bevoorraaders (Hrs. Ms. Zuiderkruis 

en Hr. Ms. Amsterdam) gaan vervangen27. Daarnaast is geen enkel nieuwsbericht te vinden over het non-

stop bewaken en onderzoeken van de zee op radioactiviteit.  

 

 

    

    

    

 

 

 

    

  

    

5.4.25.4.25.4.25.4.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het schip wat getoond werd, speurt de zeeën niet af naar radioactieve straling. Het schip moet immers nog 

gebouwd worden. Daarnaast is geen enkel nieuwsbericht te vinden over het non-stop bewaken en 

onderzoeken van de zee op radioactiviteit. 

 

    

                                                   
25 http://www.marineschepen.nl/marschepen/jss.html 
26 http://www.damennaval.com/nl/company_product-range_joint-logistic-support-ship.htm 
27 http://nl.wikipedia.org/wiki/Hr._Ms._Karel_Doorman_(JLOS) 
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5.55.55.55.5    Onbemande botenOnbemande botenOnbemande botenOnbemande boten    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

    

‘Voor de kust van Israël varen tientallen radiografisch bestuurbare onbemande inspectievaartuigen, want de ‘Voor de kust van Israël varen tientallen radiografisch bestuurbare onbemande inspectievaartuigen, want de ‘Voor de kust van Israël varen tientallen radiografisch bestuurbare onbemande inspectievaartuigen, want de ‘Voor de kust van Israël varen tientallen radiografisch bestuurbare onbemande inspectievaartuigen, want de 

kust voor Israël is helemaal zwaar vergiftigd’kust voor Israël is helemaal zwaar vergiftigd’kust voor Israël is helemaal zwaar vergiftigd’kust voor Israël is helemaal zwaar vergiftigd’    

    

5.5.15.5.15.5.15.5.1    OnderOnderOnderOnderzoekzoekzoekzoek    

Dhr. F. Ouweneel laat tijdens zijn toelichting een foto van een radio bestuurbaar schip zien, wat voor de 

kust van Israël onderzoek zou doet naar radioactieve straling in het water. Het schip op de afbeelding heeft 

de naam “Protector” en is ontwikkeld door het Israëlisch bedrijf “Rafael Advanced Defence Systems”28. Het 

schip, uitgerust met een “Mini Typhoon” wapensysteem wordt gebruikt voor beveiligingsmissies op zee 

tegen bijvoorbeeld terroristen29. Het schip doet geen onderzoek naar de radioactieve straling in de zee.    Ook 

is er geen mediabericht vindbaar dat andere onbemande schepen onderzoek doen naar radioactiviteit voor 

de kust van Israël. 

 

          

De problemen van Israël betreffende het milieu omvat onder andere: Beperkte natuurlijke zoetwaterbronnen 

en landbouwgrond, woestijnvorming, luchtvervuiling door industrie en verkeer. Van radioactieve straling 

voor de kust is niets bekend. Ook niet onder de zeker 2,2 miljoen toeristen die het land jaarlijks 

verwelkomt30. 

 

 

5.5.25.5.25.5.25.5.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Het schip van de foto is een defensief beveiligingssysteem en is niet uitgerust met apparatuur om straling 

te meten maar met een “Mini Typhoon” machinegeweer. Daarnaast is geen enkel nieuwsbericht bekend over 

radioactiviteit voor de kust van Israël of het onderzoeken van de kust naar radioactiviteit met onbemande 

boten. 

 

5.65.65.65.6    Berging schip Nieuw ZeelandBerging schip Nieuw ZeelandBerging schip Nieuw ZeelandBerging schip Nieuw Zeeland    

Dhr. F. Ouweneel beweerd tijdens zijn toelichting op dit onderwerp letterlijk het volgende: 

 

‘Op 18 oktober 2011 probeert men dit schip te legen. U weet nog wel, dat is dat schip ‘Op 18 oktober 2011 probeert men dit schip te legen. U weet nog wel, dat is dat schip ‘Op 18 oktober 2011 probeert men dit schip te legen. U weet nog wel, dat is dat schip ‘Op 18 oktober 2011 probeert men dit schip te legen. U weet nog wel, dat is dat schip dat met containers is dat met containers is dat met containers is dat met containers is 

vergaan voor de kust van Nieuw Zeeland. Men is op 18 oktober proberen te beginnen om dat schip leeg te vergaan voor de kust van Nieuw Zeeland. Men is op 18 oktober proberen te beginnen om dat schip leeg te vergaan voor de kust van Nieuw Zeeland. Men is op 18 oktober proberen te beginnen om dat schip leeg te vergaan voor de kust van Nieuw Zeeland. Men is op 18 oktober proberen te beginnen om dat schip leeg te 

ruimen. Men moest stoppen vanwege de enorme radio actieve straling. Alle containers waren radio actief, ruimen. Men moest stoppen vanwege de enorme radio actieve straling. Alle containers waren radio actief, ruimen. Men moest stoppen vanwege de enorme radio actieve straling. Alle containers waren radio actief, ruimen. Men moest stoppen vanwege de enorme radio actieve straling. Alle containers waren radio actief, 

het water om het schip was het water om het schip was het water om het schip was het water om het schip was radioactief, en de ruimers die daar bezig zijn geweest, meer dan de helft zijn radioactief, en de ruimers die daar bezig zijn geweest, meer dan de helft zijn radioactief, en de ruimers die daar bezig zijn geweest, meer dan de helft zijn radioactief, en de ruimers die daar bezig zijn geweest, meer dan de helft zijn 

opgenomen in het ziekenhuis met zeer zware stralingsverschijnselen. En van een groot aantal is de vraag of opgenomen in het ziekenhuis met zeer zware stralingsverschijnselen. En van een groot aantal is de vraag of opgenomen in het ziekenhuis met zeer zware stralingsverschijnselen. En van een groot aantal is de vraag of opgenomen in het ziekenhuis met zeer zware stralingsverschijnselen. En van een groot aantal is de vraag of 

ze het er levend vanaf zullen brengen. Straling in de zee!’ze het er levend vanaf zullen brengen. Straling in de zee!’ze het er levend vanaf zullen brengen. Straling in de zee!’ze het er levend vanaf zullen brengen. Straling in de zee!’    

                                                   
28
 http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/3/633.pdf 

29 http://www.youtube.com/watch?v=FK-tgm84_DA 
30 http://www.tourpress.nl/nieuws/3/Bestemmingen/18072/undefined 
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5.6.15.6.15.6.15.6.1    OndOndOndOnderzoekerzoekerzoekerzoek    

Het schip wat bij Nieuw zeeland is vastgelopen heet “Rena”. Op 18 oktober 2011 is men gestopt met het 

bergen van dit schip wegens zeer slecht weer31. Windkracht 7 ( 50 -60 km/u) en golven van twee tot vier 

meter. Echter zijn op 19 oktober 2011 de werkzaamheden weer gestart. Het grootste probleem bij het schip 

was de olie die afgevoerd moest worden32. De zeecontainers nog de zee bij Nieuw Zeeland is radioactief. Er 

zijn geen mensen bekend die wegens stralingsverschijnselen opgenomen moesten worden in het 

ziekenhuis. Op 18 oktober is na de ramp in Nieuw Zeeland wel een discussie opgewaaid in Nieuw Zeeland 

over het vervoer van radioactief uranium33. Nieuw Zeeland vervoerd via zijn havens regelmatig containers 

met radioactief uranium. Echter had “Rena” deze containers niet aan boord. 

 

5.6.25.6.25.6.25.6.2    ConclusieConclusieConclusieConclusie    

Op 18 oktober is in Nieuw Zeeland de discussie is opgewaaid over het vervoeren van uranium via de havens 

van Nieuw Zeeland. Echter is het bevestigd dat het schip “Rena” geen containers aan boord heeft gehad die 

uranium bevatten34. Er zijn geen werknemers die door de berging naar het ziekenhuis moesten wegens 

stralingsverschijnselen. Al met al is de bewering van dhr. F. Ouweneel compleet onjuist.  

                                                   
31 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10759978 
32 http://www.stuff.co.nz/environment/rena-crisis/5810853/Gumboot-sized-oil-patties-wash-ashore-from-Rena 
33 http://www.3news.co.nz/Rena-raises-questions-over-uranium-transportation/tabid/1160/articleID/229983/Default.aspx 
34 http://article.wn.com/view/2011/10/27/Gareth_Hughes_What_if_the_Rena_carried_uranium/ 
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6.6.6.6.    BronnenBronnenBronnenBronnen    

De dag na het bezoeken van de bijeenkomst is een email verzonden aan dhr. F. Ouweneel met het verzoek 

om de bronnen te ontvangen van de onderwerpen ‘onrust in het Midden Oosten’ en ‘de aardbeving in 

Japan’.  

 

In de reactie van dhr. F. Ouweneel ontvingen wij helaas enkel de bronnen voor wat betreft het onderdeel 

Aardbeving in Japan. Getracht is de onderstaande bronnen terug te vinden. Per bron is een korte reactie 

gegeven naar aanleiding van de zoektocht naar de desbetreffende bron.    

 

Alle items inzake de nucleaire watervervuiling in Japan, heb ik verzameld uit de volgende 

kranten/tijdschriften: 

  

“New York Times”:“New York Times”:“New York Times”:“New York Times”:    niet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalen    

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Le Nouvel Observateur” is een Frans nieuwsmagazine dat wekelijks wordt uitgegeven. In de 

maand mei 2011 zijn er 4 bladen uitgegeven. Het is dus niet duidelijk welk magazine wordt bedoeld. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Het artikel gaat over een kosmische starlings detector in een ruimtetelescoop en doet 

onderzoek naar donkere materie en anti-materie in het heelal en heeft dus geen enkele relatie met het 

onderwerp nucleaire watervervuiling in Japan. 

  

"Time Magazine”:"Time Magazine”:"Time Magazine”:"Time Magazine”:    niet meer te achterhalen niet meer te achterhalen niet meer te achterhalen niet meer te achterhalen     

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend.   

                 

"The American Healtcare Magazine": juni 2011, blz. 16"The American Healtcare Magazine": juni 2011, blz. 16"The American Healtcare Magazine": juni 2011, blz. 16"The American Healtcare Magazine": juni 2011, blz. 16       

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

                               

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend.  

                              

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Daily Mirror":"Daily Mirror":"Daily Mirror":"Daily Mirror":    niet meer te niet meer te niet meer te niet meer te achterhalenachterhalenachterhalenachterhalen            

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel. 

                                                                                                     

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Website van Medical Observer is gevonden, maar een magazine is niet gevonden. 
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"Medical Science": augustus 2011, blz. 18"Medical Science": augustus 2011, blz. 18"Medical Science": augustus 2011, blz. 18"Medical Science": augustus 2011, blz. 18 

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift is gevonden. Blz. 49 van het magazine Nature and Health betreft echter een 

advertentie over wasmiddel. 

 

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Blz 12 van het blad “Aviation Week” betreft een artikel over de tekortkomingen van de militaire 

kracht in de Europese Unie en de daarbij financiële omstandigheden van afgelopen decennia. Er wordt 

gesproken over een tekort aan precessie bommen. Het artikel heeft dus geen enkele relatie met het 

onderwerp nucleaire watervervuiling in Japan. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Het blad “BBC Sky Focus” bestaat niet. Het blad “BBC Focus” bestaat wel. Echter blz. 88 betreft 

een advertentie van “storemags.com” Een website hosting bedrijf. Het artikel heeft dus geen enkele relatie 

met het onderwerp nucleaire watervervuiling in Japan. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Focus on Science is een magazine dat per kwartaal wordt uitgegeven. De lente editie van 2011 

laat een ingezonden foto zien van “John Abbott”  met daarop een “dragon fly” (Insect). Dit is de blz. naast 

de inhoudsopgave. Het artikel heeft dus geen enkele relatie met het onderwerp nucleaire watervervuiling in 

Japan. 

 

“BBC Technology View”: juni 2011, blz.“BBC Technology View”: juni 2011, blz.“BBC Technology View”: juni 2011, blz.“BBC Technology View”: juni 2011, blz.    34343434 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Information de Recherche Nucleaire":"Information de Recherche Nucleaire":"Information de Recherche Nucleaire":"Information de Recherche Nucleaire":    niet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalen    

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

                                                                                                       

"Camera on "Camera on "Camera on "Camera on Atomics":Atomics":Atomics":Atomics":    nnnniet meer te iet meer te iet meer te iet meer te achterhalenachterhalenachterhalenachterhalen    

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

                                                                                                                                  

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 
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"The Sea Ships Viewer": oktober 2011, blz. 74"The Sea Ships Viewer": oktober 2011, blz. 74"The Sea Ships Viewer": oktober 2011, blz. 74"The Sea Ships Viewer": oktober 2011, blz. 74 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

"Mighty Vessels": september"Mighty Vessels": september"Mighty Vessels": september"Mighty Vessels": september    2011, blz. 152011, blz. 152011, blz. 152011, blz. 15 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Sailing and Environment": juni 2011, b"Sailing and Environment": juni 2011, b"Sailing and Environment": juni 2011, b"Sailing and Environment": juni 2011, blz. 20lz. 20lz. 20lz. 20 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Container Transport Technology":"Container Transport Technology":"Container Transport Technology":"Container Transport Technology":    niet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalen    

Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

                                                                                                                              

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

Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"World Agriculture": a"World Agriculture": a"World Agriculture": a"World Agriculture": april 2011, blz. 100pril 2011, blz. 100pril 2011, blz. 100pril 2011, blz. 100 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Food and Life": juli 2011, blz. 15"Food and Life": juli 2011, blz. 15"Food and Life": juli 2011, blz. 15"Food and Life": juli 2011, blz. 15 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

                                                                                                                          

"Newsweek": april 2011, blz. 11"Newsweek": april 2011, blz. 11"Newsweek": april 2011, blz. 11"Newsweek": april 2011, blz. 11 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Newsweek is een weekblad. In april 2011 zijn er dus 4 bladen uitgegeven. Het is dus niet 

duidelijk welk magazine wordt bedoeld. 

 

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

OnderzoeOnderzoeOnderzoeOnderzoek:k:k:k: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 

 

"Military Science Observer":"Military Science Observer":"Military Science Observer":"Military Science Observer":    niet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalenniet meer te achterhalen 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Geen onderzoek naar kunnen verrichten in verband met het niet kunnen achterhalen van 

bronnen door dhr. F. Ouweneel.                                                                                                         

                                                                                                                          

"Greenpeace V"Greenpeace V"Greenpeace V"Greenpeace View": september 2011, blz. 12iew": september 2011, blz. 12iew": september 2011, blz. 12iew": september 2011, blz. 12 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Er kan geen magazine van Greenpeace met de naam “Greenpeace View” worden gevonden. 

 

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

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: Tijdschrift kan niet worden gevonden. Heeft geen eigen website en is niets over bekend. 
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"USA Today”: april 2011, blz. 25"USA Today”: april 2011, blz. 25"USA Today”: april 2011, blz. 25"USA Today”: april 2011, blz. 25 

Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek:Onderzoek: USA Today is een krant die dagelijks uitgegeven wordt. Daardoor zijn er in April 30 edities 

verschenen. Het is dus niet duidelijk welke editie bedoeld wordt. 

 

7.7.7.7.    Algemene conclusieAlgemene conclusieAlgemene conclusieAlgemene conclusie 
    

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 bevind 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.   

    


