
Bekroonde kritische klimaat film 
"The uncertainty has settled" naar Rotterdam 

 
Meermalen bekroonde documentaire over duurzame energie, gemaakt door 
een kritische linkse idealist, Marijn Poels, zal woensdag 8 maart worden 
vertoond tijdens een exclusieve voorstelling in Kino Rotterdam. De film start 
om 20.30 uur  
 
De 90 minuten durende film, onlangs Bekroond als Beste Documentaire in Berlijn 
en Los Angeles, is een kritisch verhaal waarin filmmaker Poels balanceert tussen 
de grote dogma’s van klimaat en energie. 
 
Verwonderd over de verwoestende impact van het duurzame overheidsbeleid op 
het traditionele leven op het Duitse platteland, gaat documentairemaker Marijn 
Poels op zoek naar de krachten achter deze ontwikkeling. Daarbij stuit hij op 
schijnwaarheden, tegenstrijdigheden, grote belangen, en ingrijpende processen 
als gevolg van de voortschrijdende Europese eenwording.  Hij raakt steeds beter 
geïnformeerd maar de verwarring blijft. Poels Bezoekt hiervoor zeer 
vooraanstaande wetenschappers in New York, London en Hamburg. 

 
De bezoeker wordt meegenomen in zijn zoektocht naar de waarheid, maar zal waarschijnlijk net als de maker met 
twijfels achterblijven: "The uncertainty has settled" heeft geen echte conclusie. Behalve dat niets zo is als het lijkt!  
De maker lijkt vooral iedereen op het hart te willen drukken dat veel wat als waarheid gebracht wordt niet altijd de 
waarheid is, en dat het te gemakzuchtig is om maar de heersende opinie als de jouwe over te nemen. Een indringend 
en overtuigend pleidooi voor zelfstandig en kritisch nadenken!  
 
Met inleiding door Marijn Poels, de maker,  en na afloop discussie met publiek en deskundigen en critici waaronder 
journalist Marcel Crok.   

 

“Integere Guerrilla waarvan je de inhoud niet meer uit je  
hoofd krijgt totdat je zelf op onderzoek uit gaat” 

   - Jury: Berlin Film Festival 2017  
 

“Verwarrend en confronterend. Journalistiek op het hoogste niveau ” 
   - Jury: Mindfield Film Festival Los Angeles 2017 

 
 

Datum: 8 maart , 2030u 
Locatie: KINO Rotterdam, Gouvernestraat 129-133, 3014 PM Rotterdam 

 
Bekijk trailer:    https://vimeo.com/191830278 
Tickets kopen:   https://tickets.kinorotterdam.nl/shop/tickets.php?showid=3570 
  

 

Marijn Poels op bezoek  
bij Freeman Dyson 
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