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Vandaag was er een bericht op Facebook van Marijn 
Poels waarin hij bekend maakt:
Dat zijn films vanaf 28 mei te zin zijn via Ongehoord Nederland.
Donderdag a.s. 20.00 uur beantwoordt hij live uw vragen tijdens de online release van 
"The Uncertainty Has Settled". Kijk met hem mee en tune in via Omroep ON Ongehoord 
Nederland:
https://www.ongehoordnederland.nl/volledige-trilogie-marijn-poels-exclusief-op-youtube-
kanaal-omroep-ongehoord-nederland/?
fbclid=IwAR0sXT2bSAFLc4G60MyVrjNL8Cj8iqcTAYzk_jSJ8x6P2Ujr_NMOS4GUa2Q

Bewaar de volgende link voor de uitzending: 
https://youtu.be/Kd_o4Jq5Bc4

Wie is Marijn Poels?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marijn_Poels

Marijn Poels (Meerlo) is een Nederlands onafhankelijk film- en documentairemaker. Hij 
maakte onder meer de films "The Uncertainty Has Settled", Pablo, Ageless Friends en de 
documentairereeksen L1mburg Helpt (2009 en 2012).
De in Swolgen en Berlijn woonachtige Poels maakt films over internationale vraagstukken 
op sociaal, economisch en politiek gebied. Poels' filmstijl wordt gekenmerkt door 
realliferegistratie. De kijker krijgt een realistische inkijk in de werkelijkheid zonder dat 
hieraan een mening is gekoppeld.

https://www.ongehoordnederland.nl/volledige-trilogie-marijn-poels-exclusief-op-youtube-kanaal-omroep-ongehoord-nederland/?fbclid=IwAR0sXT2bSAFLc4G60MyVrjNL8Cj8iqcTAYzk_jSJ8x6P2Ujr_NMOS4GUa2Q
https://youtu.be/Kd_o4Jq5Bc4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marijn_Poels


Ook ‘Peel en Maas, nieuws uit Venray en omgeving’  
volgt al een tijdje zijn successen:

https://www.peelenmaasvenray.nl/zoek/?zoekterm=marijn+poels&g-recaptcha-
response=03AGdBq27LFBWDjClz2ZiJQMfHlJSxIDP-
L9QQ6O2phVuThMXpL57A9R4U8xak8kK2EUA-d2RBc-
QN0hOv2Sw3yGBBK__60jbVdRmc_b5E25KlHBUvsu4rqGQLPpQZ865HO3SdwMa6Xh1
Di7dFqGcf6p1KOoghPNhZJUWe_IhgJHmHGcEp3643Baa5zPXru_CnsLv6YxieA2fmYLJL
zqhHNaNm13YCfUB2jwfcHCTMUmE5MQBxmt36WHyB971avAIAfWb_bIL3h2t0F5Lwz6x
JvbcAlfojUf4QcfZ21vQGC57eUxl8deQMuOzLsJkrsNXdbGygLK-
yhRMbKVay1BbYPIoyvXP4hLVdr1veFtK_6Ns_QCEeOPX_2dY3XEj_UZhweIUA4vH0pxC
TFFpaVeKCfBsShlL8TPs8TA

In de 90 minuten durende film zet Marijn Poels vraagtekens bij de groene klimaatideologie 
en klimaatverandering in zijn geheel. Hij snijdt hiermee een controversiële discussie aan. 
Het klimaat verandert zich, dat is een feit! Maar wordt het nu kouder of juist warmer? Drijft 
CO2 de temperatuur of is er iets heel anders aan de hand? Wat is eigenlijk de optimale 
temperatuur voor onze aarde? Is dat de temperatuur die we nu hebben?

Klimaatverandering is Big Business geworden. Wanneer je twijfelt aan de heersende 
klimaatwetenschap ben je complotdenker, klimaatontkenner of Donald Trump-aanhanger. 
Die grote dogma’s maken het thema gevoelig, vooral voor een linkse idealist als ik. Maar 
tevens dwingt het me ook mijn eigen ideologie aan de kaak te stellen. Anders heb je het 
gevaar dat je eigen gedachtegoed een religie wordt”, vertelt de filmmaker. In zijn 
documentaire, die in Berlijn, Zwitserland en Los Angeles in de prijzen viel als beste 
documentaire, bezoekt hij zowel reguliere klimaatwetenschappers als critici.

The Uncertainty Has Settled is de eerste episode van zijn geplande trilogie. “Na jaren 
documentaires te hebben gemaakt over internationale samenwerking in veelal 
ontwikkelingslanden wilde ik eens iets anders, in ons eigen Europa.” verteld Poels. 
“Globalisering en het huidige klimaatbeleid, de energie transitie, veroorzaken radicale 
veranderingen in onze samenleving. De kleine boer gaat gebukt onder Europese 
bureaucratische regels, de multinationals gaan vrijuit. Veel boeren zijn door o.a. deze 
omstandigheden energieleveranciers geworden. Ze verbouwen bio-energie of hebben hun 
land verpacht voor windparken. Ons eten maakt plaats voor energieplanten dankzij de 
miljarden CO2 subsidies die Europa vrijmaakt. De normale boer wordt met uitsterven 
bedreigt en steeds meer families kunnen hun energierekening niet meer betalen. Doen we 
daar eigenlijk goed aan?”, aldus Poels.

Poels claimt in zijn film geen waarheid maar balanceert tussen de grote dogma’s en 
bezoekt daarvoor de invloedrijke wetenschappers in New York, London, Stockholm en 
Hamburg. Een persoonlijke en eerlijke zoektocht van een man die net zo beïnvloed wordt 
door een wereldwijze buurman als door één van de beste wetenschappers ter wereld. Een 
pleidooi voor kritisch en zelfstandig nadenken.

Dus…. neem je kans en stel je vragen via Youtube-live, donderdag 28 mei om 20:00u.
Wil je je goed voorbereiden, dan kun je ook vooraf al naar deze documentaire kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g

Met vriendelijke groet,
Kritische Werkgroep Windturbines Venray
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