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De koeien worden daar echter min of meer aan hun lot overge-
laten, aldus eerdergenoemde Abdul Rahman. Dat is niet alleen 
slecht vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook slecht 
voor de ecologische voetafdruk van de sector, stelt hij.’ India 
kan wel wat ontwikkelingshulp gebruiken in deze. 
Genoeg hierover. De kleine consument en automobilist moe-
ten bloeden. Maar cruiseschepen vervuilen enorm en als het 
over zwavelstofdioxide gaat vervuilt een cruiseschip meer dan 
miljoenen auto’s. De gewone man moet bloeden.  Om over het 
gedram van warmtepompen maar te zwijgen. 

Blauwe planeet
In dat licht is er alle reden de aandacht opnieuw te vestigen op 
het boek Blauwe planeet (niet groen) van de voormalige presi-
dent van Tsjechië Václav Klaus. Het verscheen in ons land in 
2009 (!) door toedoen van Johann Grünbauer van ClearFacts. 
Hij benaderde de econoom en klimaatscepticus Hans Labohm 
voor het schrijven van een voorwoord. Wat hij op papier heeft 
gezet, maakt het belang van dit boek op slag duidelijk. 

Labohm: “De auteur (Klaus) behoort tot de meest markante 
en belangrijkste politici van zijn land en van Centraal- en 
Oost-Europa meer in het algemeen. Hij heeft een opmerkelijke 
rol gespeeld in de totstandkoming van het moderne, post-com-

Het milieu- en klimaatdebat is in volle hevigheid losgebarsten. 
Nou ja, debat… In eigen land is op enig gesputter van PVV en 
FvD na nauwelijks van een twistgesprek sprake. Het is meer 
koekoekéénzang. De ene politicus weet daarbij nog schrillere 
melodieën te produceren dan de andere. Ze buitelen over 
elkaar heen in hun ijver een ereplaatsje op het ‘aandachtsal-
taar’ te bemachtigen. Bij gebrek aan doorwrochte dissidente 
geluiden denkt de goegemeente intussen dat de alarmsignalen 
die het gros van de politici bij grote voortduring uitzenden, de 
enige echte waarheid is, ook al is die dan ongemakkelijk.

Tegenstrijdige berichten wisselen elkaar af. Je kunt zomaar de 
kop tegenkomen: “Voormalig milieuactivist pleit voor kernener-
gie” of een loflied op “De man achter het ‘stikstofvonnís’ dat 
Nederland platlegt”. Dwaas hoge uitstootnormen worden op-
eens verlaagd. Waar wij gestraft worden voor aardgasgebruik, 
krijgen de Duitsers subsidie om aardgas te gaan stoken”. Waar 
zijn we mee bezig? ‘Onze’ koeien worden bijna beschouwd als 
de grote wereldwijde boosdoeners als het gaat over ammonia-
kuitstoot en wat je daar nog allemaal meer bij kan bedenken.  
Onze boeren worden gedegradeerd tot nutteloze vervuilende 
zondaars die onze wereld vergiftigen. Geldverslindende milieu-
maatregelen jagen de boeren op kosten maar blijken geen fluit 
te helpen. 
Maar wie praat er over Indiase heilige koeien? Vele, vele 
duizenden in getal. Boeren daar lozen oude en zieke koeien 
want slachten is verboden. India produceert jaarlijks 
143 miljard liter melk. En dat bij een gemiddelde ‘be-
drijfsgrootte’ van twee koeien. Sinds de jaren 90 is de 
melkproductie rap gestegen, aldus sterreporter Abdul 
Rahman. De gemiddelde productie bedraagt nu 1.200 
liter per koe; twee keer zoveel als in 1996.Maar Neder-
landse koeien geven wel 8000 liter melk per jaar. Hoezo 
milieu onvriendelijk?

‘Goshala’
Toch kampen de 76 miljoen Indiase melkveehouders met 
fundamentele (welzijn)problemen. Koeien zijn immers heilig in 
India. Aan het eind van hun productieve leven mogen ze niet 
worden geslacht, maar gaan ze naar een zogenoemde ‘goshala’, 
een van staatswege gefinancierd rusthuis voor oude koeien.

Gevaarlijke ideologie achter
milieu-evangelie en klimaathysterie!

Jaarwisseling 2019-2020

Waarschuwingen van oud-president Václav Klaus in de wind geslagen



munistische Tsjecho-Slowakije (dat, zoals bekend, later werd 
opgedeeld in de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Repu-
bliek). Hij was als economisch onderzoeker verbonden aan het 
Economisch Instituut van de Tsjechische Academie van We-
tenschappen, minister van Financiën, premier, voorzitter van 
het parlement en staatshoofd. Maar belangrijker in het kader 
van dit boekje is dat hij, voor zover ons bekend, een van de 
weinige vooraanstaande politici is, die zèlf diep heeft nagedacht 
over de milieu- en klimaatproblematiek en niet slechts slaafs de 
alarmistische gedachtegang volgt, die wordt vertegenwoordigd 
door verschillende nationale en internationale organisaties, 
zoals de VN en het Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC). 

Militant ecologisme
Als zodanig wordt hij dan ook vaak beschouwd als 
de dissident van het internationale milieu- en kli-
maatdebat en een van de belangrijkste oppo-
nenten van Al Gore. Václav Klaus benadert 
het huidige milieudenken, dat hij met 
ecologisme aanduidt, vanuit een gans 
ander perspectief dan gebruikelijk 
is. Als iemand, die het grootste 
deel van zijn leven onder het 
juk van het communisme 
heeft geleefd, is hij hyperge-
voelig voor maatregelen die leiden 
tot een inperking van de menselijke 
vrijheid. Volgens hem gaat thans, aan 
het begin van de 21ste eeuw, de grootste 
bedreiging van de vrijheid, de democratie, de 
vrije markteconomie en de welvaart niet meer uit 
van het communisme of een van zijn zwakkere va-
rianten. Nee, de communistische dreiging is vervangen 
door de dreiging van een militant ecologisme. 

Heil van natuur en aarde 
Het is een ideologie die het heil van natuur en aarde predikt 
en die er, net als destijds de heilsleer van het Marxisme, naar 
streeft om de vrije en spontane ontwikkeling van de mensheid 
te onderdrukken en te vervangen door een soort centrale 
wereldwijde planning van de samenleving. Dat dit paradoxa-
lerwijze ten koste van de natuur en de aarde zal gaan, is net zo 
voorspelbaar als dat de invoering van de marxistische heilsleer 
destijds tot exploitatie –zeg maar systematisch misbruik-  heeft 
geleid, niet alleen van de arbeider, maar van de gehele bevol-
king.

Bij de klimaattop van de VN in New York, in september 2007, 
was Václav Klaus de enige spreker die twijfel uitsprak ten 
aanzien van de menselijke broeikashypothese (de hypothese – 
want meer is het niet – dat de mens een substantiële invloed 
uitoefent op de opwarming van de aarde en dat deze catastrofa-
le gevolgen zal hebben). Er heeft inderdaad de laatste anderhal-
ve eeuw opwarming van de aarde plaatsgevonden, maar deze 
is zeer gering en voor de mensen praktisch zonder betekenis. 
Bovendien ligt deze binnen de grenzen van de natuurlijke vari-
abiliteit, aldus Klaus in zijn toespraak voor de VN.

Zoals opgemerkt, de opvatting dat de mens een belangrijke 

invloed heeft op de opwarming van de aarde is een hypothese. 
Deze is echter op vele punten in strijd met waarnemingen en 
metingen. In de officiële rapporten worden contra-indicaties 
echter stelselmatig verdoezeld.”

Zorgvuldig 
“Klaus is geen tegenstander van een beleid dat is gericht op een 
zorgvuldige omgang met het milieu. Integendeel! Dat heeft hij 
met andere milieu- en klimaatsceptici gemeen. Maar hij verzet 
zich tegen het absolutisme en fundamentalisme die op dit ter-
rein zo welig tieren en
die de kosten- en batenafweging van bepleite maatregelen vol-
ledig negeren.” Aldus Hans Labohm.

We zien dat de profetische woorden van Klaus hele-
maal zijn uitgekomen. Want wat er alleen al in ons 

land aan geld uitgegeven wordt en gaat worden, 
loopt in de miljarden. Van de plannen van 

‘onze man’ de met bijna heilige trekken 
beschreven Frans Timmermans in Brussel 

worden wij niet vrolijk. Daarom goed 
om weer eens bij het begin te be-

ginnen. 

Ruim twaalf jaar geleden 
begonnen de ecologisten ons te 

bewerken met de boodschap van 
de rampen ten gevolge van de opwar-

ming van de aarde. Met voorop het boek 
van Al Gore: ‘De ongemakkelijke waarheid’. 

Een boek vol met onsamenhangende suggestie-
ve angstverhalen. Het werd dan ook door vrijwel 

niemand gelezen. Echter het boek van Klaus vertelt u 
het echte verhaal, waarvan tot op vandaag de dag de ar-

gumenten nog steeds hout snijden. Daarom geven wij graag 
in die nummer van de Nieuwsbrief via een speciale aanbieding 

aandacht aan dit boek. 
Wie mee wil praten over milieu en onze verantwoordelijkheid 
moet dit boek lezen. 
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Speciale aanbieding: 
wie een donatie van minimaal 20 
euro naar ClearFacts (voorheen 
Geen Kerkgeld voor Geweld)  
overmaakt, krijgt het boek Blauwe 
planeet van Václav Klaus geheel 
gratis toegestuurd! In verband met 
privacywetgeving staat uw adres 
niet op het bankafschrift. Daarom 
graag uw adres doorgeven op de 
afschrift, of mailen naar ons mai-
adres info@clearfacts.nl.



Op 27 november j.l. stuurde de EO het volgende persbe-
richt de wereld in over een documentaire die uit naam 
van de omroep werd uitgezonden:

“In (de documentaire) Advocate wordt de Joods-Israëlische 
advocaat Lea Tsemel gevolgd. Zij verdedigt Palestijnen: van 
feministen tot fundamentalisten, van geweldloze demonstran-
ten tot gewapende militanten. Tsemel vertegenwoordigt al 
50 jaar politieke gevangenen in de rechtszaal. In haar aan-
houdende strijd voor gerechtigheid zoekt zij de grenzen op 
van de mensenrechten advocatuur. Voor de meeste Israëli’s 
verdedigt zij het onverdedigbare. Palestijnen beschouwen 
haar als een bondgenoot. In Advocate wordt Tsemel in twee 
zaken gevolgd: die van een dertienjarige jongen die betrokken 
was bij een steekpartij en die van een vrouw die een mislukte 
zelfmoordaanslag pleegde. Ze is te zien in gesprek met de 
verdachten, haar eigen team en de pers, waarbij de makers 
slim en effectief animatie inzetten voor situaties die 
anonimiteit vereisen. Daarnaast zijn er interviews 
met haar man, kinderen en collega’s, die getuigen 
van haar moed, doorzettingsvermogen en mo-
rele onwrikbaarheid. De film blikt ook terug 
op verschillende spraakmakende zaken 
uit haar juridische loopbaan die, op 
een enkele hoopgevende uitzon-
dering na, allen stuitten op een 
discriminerend rechtssys-
teem. Hoop op verandering 
van dit systeem en een scherp 
oog voor de mens achter elke zaak 
drijven Tsemel voort.¨

In de verte hoor ik enkele mensen zich om-
draaien in hun graf. Het zijn Johan Oostveen 
en Jan Kits, oprichters van de EO. Hadden zij zich 
kunnen voorstellen dat ‘hun’ omroep nog eens zou 
meehuilen met de wolven in het grote anti-Israëlbos?

Waarnemer (II)
Behalve dat Waarnemer verdrietig werd van dat geflirt van de 
EO met vijanden van Israël liep hij ook nog rood aan van boos-
heid. Dat hield verband met het optreden van staatssecretaris 
van asielzaken Ankie Broekers-Knol (VVD). Het was hem al 
eerder opgevallen dat zij een openhartig en heel geestig mens 
is. Haar spontane reacties in de microfoon van Jaïr Ferwerda 
van het intussen ten grave gedragen programma Jinek waren 
altijd een genoegen. Als Ankie nog eens een fanclub krijgt, 
wordt Waarnemer er zeker lid van.
Welnu, de staatssecretaris kwam tot twee keer toe in botsing 
met de Marokkaanse autoriteiten. Dat werd haar in Den Haag 
hoogst kwalijk genomen. “Ze heeft zichzelf flink in de nesten 

gewerkt,” heette het in de wandelgangen. Door haar gestuntel 
zou het Nederland niet zijn gelukt om met Marokko in contact 
te komen over asielmigranten. Minister van Buitenlandse Za-
ken Stef Blok moest haar uit de misère helpen. 

Waarnemer (III)
Wat voor verschrikkelijks had Broekers-Knol nu precies ge-
daan? Wel, ze had tijdens een Kamerdebat gezegd dat ze via 
het ministerie van Buitenlandse Zaken had vernomen dat de 
Marokkaanse regering haar niet wilde ontvangen. De relatie 
zou “problematisch” zijn. 
Marokko liet dat niet over z’n kant gaan of beter: het land 
sloeg hier meteen politieke munt uit door te verklaren dat 
Broekers-Knol überhaupt nooit een poging had gedaan om met 
hun in contact te komen. Minister Sigrid Kaag stond vervol-
gens op om dit binnenbrandje te blussen. Volgens haar had 

Marokko nooit een gesprek geweigerd en dat er nog naar 
een geschikt moment gezocht werd door beide landen. 

Daarbij kon ze niet nalaten om haar collega van 
asielzaken een veeg uit de pan te geven. Daarvoor 

kreeg ze meteen bijval van linkse politici die 
om niet te doorgronden reden helemaal 

week worden van binnen als het om 
Marokko gaat. Je zou denken: Dat 

land is helemaal geen echte demo-
cratie, laat de autoriteiten daar 

nog maar even lekker in de 
gordijnen zitten. Bovendien 

hebben Marokkanen hier te 
lande geen beste reputatie. Ze 

voeren, zoals dat heet, de verkeerde 
rijtjes aan. In het bestand van werklo-

zen en van gevangenen bijvoorbeeld zijn 
ze oververtegenwoordigd. Waarom zou je 

dan het regime in Rabat met knikkende knieeën 
tegemoet moeten treden? Ze moeten zich daar 

schamen. 
  

Waarnemer (IV)
Maar goed, na de interventie van Kaag toog Broekers-Knol 
vorige week opnieuw naar de Kamer om te vertellen dat de 
afspraak ingepland stond. En wat deed Marokko? Die cancelde 
om één of andere onzinnige reden het gesprek. Gevolg: de 
staatssecretaris stond voor joker. Rabat wilde niet alleen over 
de terugname van afgewezen Marokkaanse asielzoekers spre-
ken, iets wat de staatssecretaris juist wel wenste. Rabat wilde 
opeens “een breder gesprek” voeren. Wat het regime daarmee 
voor ogen stond, blijft een raadsel. Wellicht wilde het alleen 
Broekers-Knol piepelen. Dat is dan aardig gelukt.

Waarnemer
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Waarnemer (V)
En dan nog dit. Het gaat om een 
nieuwsbericht van eind vorige 
maand en het luidt als volgt: “De 
oud-president van Zuid-Afrika 
Jacob Zuma moet voor de rechter 
verschijnen vanwege vermeende 
corruptie. Dat oordeelde een 
rechter in Pietermaritzburg vrij-
dag. Zuma probeerde het proces 
tegen hem te voorkomen door 
naar de hoogste rechter te stap-

pen, maar dat verzoek werd afgewezen. De 77-jarige Zuma 
wordt verdacht van fraude en witwassen.
De man die in 2009 president van Zuid-Afrika werd, wordt al 
jarenlang in verband gebracht met verschillende schandalen. 

Zo zou hij onder andere steekpenningen hebben aangenomen. 
Ook wordt hij in verband gebracht met een controversiële wa-
pendeal, waarmee omgerekend 4,7 miljard euro was gemoeid.
Niet alleen Zuma zelf is omstreden. Ook familieleden van de 
oud-president, onder wie zijn 35-jarige zoon Duduzane, wor-
den regelmatig in verband gebracht met corruptie.”
Waarnemer heeft als het zulke berichten over Zuid-Afrika be-
treft altijd moeite om zijn gevoelens in toom te houden.  Er is 
in naam sprake geweest van een grote verzoening tussen zwart 
en blank maar in de praktijk zijn blanke topmensen geboycot 
en aan de kant geschoven. Die had men niet meer nodig. Het 
wegglijden van Zuid-Afrika in een steeds diepere put is er het 
gevolg van. De schandalen rondom Jacob Zuma zijn er een dui-
delijke illustratie van. De Zuid-Afrikanen kozen een president 
maar ze kregen een plaatboef.
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Blijvende missie voor Clearfacts
De missie van de stichting ClearFacts was, is en blijft: Het aan de kaak stellen van 
ondemocratische en anti -joodschristelijke ontwikkelingen in onze maatschappij. 

De stichting wil dus ‘klokkenluider’ zijn én blijven. 
Na onderzoek van de feiten zullen wij deze publiceren op de website en zo nodig hiervan 

kond doen via advertenties of het schrijven van brieven.
Ons hele visie-verhaal vindt u op onze website: 

www.clearfacts.nl

President Zuma

1984 van Orwell als inspiratie-
bron voor ‘onze’ minister Kaag
Menigeen zal de ogen uitwrijven bij het lezen 
van bovenstaande kop. Ons kabinet in de leer 
bij Orwells 1984? U weet wel het boek dat de 
vreselijke wereld van Big Brother beschrijft. 
Neen, dat is flauwekul, horen we zeggen.

Op onze website leest u verder. Dan zult u glashelder 
zien dat Sigrid Kaag zich (onbewust?) laat inspireren 
door dit boek.
Zij wil 25 partnerorganisaties als pseudo-maat-
schappelijk middenvelders het regeringsbeleid laten 
uitdragen. Einde van het echte maatschappelijk mid-
denveld?

Meer hier op de website
www.clearfacts.nl George Orwell Sigrid Kaag


