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Geachte donateur,

Het is alweer geruime tijd geleden dat u van Clear-
Facts (voorheen Geen Kerkgeld voor Geweld) heeft 
gehoord. Misschien heeft u wel gedacht dat we het 
bijltje erbij neer hadden gelegd of dat we bezig waren 
op onze lauweren te rusten. Wel, geen van beide is 
het geval. Verre van dat zelfs. In de periode dat het zo 
stil leek, is achter de schermen heel hard gewerkt. En 
niet tevergeefs. De langdurige inspanningen hebben 
geresulteerd in een tweetal boeken. Het ene is van de 
hand van Peter Siebelt en heet Modus Operandi met 
als ondertitel “De pro-Palestijnse lobby en de kruis-
tocht van de kerken”.
Het boek beschrijft nauwkeurig hoe het toch kon 
gebeuren dat de steun in ons land voor Israël bijna 
helemaal is afgebrokkeld. Er was een tijd dat die steun 
vanzelfsprekend was. Ons land leverde zelfs wapens 
aan Israël. Nu loopt ons land voorop in de pro-Pales-
tijnse lobby die niet alleen vóór de Palestijnen ijvert 
maar ook en vooral tégen Israël. In dat proces hebben 
de grote Nederlandse kerken voorop gelopen. 
Het andere boek is van Johann Grünbauer en heet 
Dissidenten & Vredessjoemelaars met als ondertitel 
“Memoires van een rechtse ’68er over Charta ’77”. 
Niemand minder dan oud-VVD-leider Frits Bolkestein 
schreef het voorwoord. Dit boek brengt op onthullen-
de en schokkende wijze aan het licht dat de Neder-
landse vredesbeweging helemaal niet die vriendschap-
pelijke betrekkingen met de Tsjechische dissidenten 
ten tijden van de Koude Oorlog heeft onderhouden. 
Men heeft die periode bewust geromantiseerd. “Lees 
dit boek en je vraagt je bezorgd af: door wie worden 
we in deze tijd om de tuin geleid?”, vroeg oud-CU- 
senator Egbert Schuurman zich bij het lezen af. In 
bijgaande nieuwsbrief treft u met beide auteurs een 
interview aan. 
U begrijpt dat we momenteel wel enige financiële 
steun kunnen gebruiken. Sterker nog: om verder 
te kunnen gaan met ons belangrijke werk, zijn uw 
donaties onontbeerlijk. Daarom geldt voor bijgaande 
acceptgiro: warm aanbevolen!

Het bestuur van stichting ClearFacts 

PS - We kunnen ons voorstellen dat u graag in het 
bezit van een of beide bovengenoemde boeken wilt 
komen. Dan hebben we voor u als donateur een speci-
ale aanbieding. Bij een donatie van minimaal 30 euro 
krijgt u een van beide boeken geheel gratis! Vermeld 
in dat geval op de acceptgiro de titel van het boek 
naar keuze. Doneert u 45 euro of meer dan ontvangt 
u automatisch beide boeken.

Ir. Johan Grünbauer stelt gesjoemel met 
overheidsmiljoenen aan de kaak

Vrede als
toverformule
Waarom dit boek geschreven? 
Johann Grünbauer: Ik wil met mijn boek laten zien, dat de  
linkse (vredes)beweging Pax (destijds IKV) helemaal niet zo  
idealistisch is en was. Het woord ‘vrede’ dient en diende als 
toverformule om de eigen kas steeds meer te spekken met geld 
van de belastingbetaler. Heden ten dage bijna 12 miljoen 
euro per jaar! Hoe dit heeft kunnen gebeuren, toon ik aan 
door de geschiedenis van het IKV en zijn vermeende 
goede relatie met Oost-Europese dissidenten, met 
name de Tsjecho-Slowaakse mensenrechtenbe-
weging Charta ’77, te beschrijven. Pax koket-
teert tot op de huidige dag met de bekende 
populaire voorman van Charta ’77 en 
latere president Václav Havel. Re-
centelijk beweerde Pax, dat Havel 
zelfs “erevoorzitter” was van 
een aan Pax gelieerde orga-
nisatie. Volstrekte onzin. 

Voor wie is  
het boek  
bedoeld?
Het boek is 
vooral bedoeld 
voor mijn  
mede-babyboomers die 
het zo nodig vonden om 
voor alles en nog wat te de-
monstreren. Ik kwalificeer hen als 
nuttige idioten. Ik houd ze een spie-
gel voor om hen zo te laten zien hoe ze 
eigenlijk gebruikt werden voor het ‘hogere 
doel’ dat hun ‘linkse managers’ nastreefden. 
Dit hogere doel blijkt zoals gezegd, het najagen 
van hoge subsidies te zijn. Dit is succesvol geweest. 

Wat kun je als lezer van het boek leren?
Voor niet-babyboomers is dit boek ook nuttig om te lezen. 
Ze kunnen constateren wat de ‘vruchten’ zijn die de revolutie 
van 1968 heeft voortgebracht. Bijvoorbeeld dat de VPRO in-
dertijd onderdeel uitmaakte van de agitprop, dus van de linkse 



propagandamachine. Verder dat de bezettingen aan de uni-
versiteiten destructief zijn geweest en tot hoge kosten heb-
ben geleid. De roep om democratisering werd ingewilligd 
maar later werd die om praktische redenen, zoals het niet 
te vervullen vacatures van een zetel in de inspraakorganen, 
teruggedraaid. 

Is het boek onthullend? Zo ja, in welk opzicht?
Misschien goed om te beginnen te vermelden dat het boek 
niet onthult dat het IKV geld heeft ontvangen van Moskou, 
zoals rechts vaak heeft beweerd. Het boek onthult wel -en 
misschien is dit een belangrijker feit dan geld krijgen van 
Moskou- dat het IKV helemaal geen goede verhouding had 
met de Tsjechische mensenrechtenbeweging Charta ’77 en 
de Poolse vrije vakbond Solidarnosc. Er was nauwelijks con-
tact. Er is sprake van één briefwisseling, waaruit bovendien 
blijkt dat Charta ’77 de standpunten van het IKV afwijst. 
Die brief is door het IKV steeds verdonkeremaand. 

In de titel is sprake van sjoemelaars. Dat duidt op 
willens en wetens bedrog plegen. Is dat zo? 
Verklaar u nader.
Stuitend is de kwestie van de briefwisseling tussen de 
woordvoerder van Solidarnosc, Janus Onyszkiewicz, en 
Mient Jan Faber, de grote roergangen van het IKV. Medio 
1985 schrijft Onyszkiewicz aan Faber een brief waarin hij 
klip en klaar uiteenzet waarom hij het met de vredesbewe-
gingen niet eens is. Faber reageert op een nogal botte ma-
nier op deze brief. Hoor en wederhoor laat Faber publiceren 
in het huisorgaan van het IKV, en verder in nog een buiten-
lands blad. 
Daar we niets meer van Onyszkiewicz horen, lijkt het erop 
dat Faber hem heeft overtuigd. Ik heb daarom Onyszkiewicz 
gevraagd waarom hij destijds niet op de brief van Faber heeft 
gereageerd. Wat blijkt? Onyszkiewicz heeft die brief van 
Faber nooit ontvangen. In de kopiebrief van Faber ontbreekt 
de straatnaam. De brief is kennelijk nooit verzonden. Door 
de correspondentie te publiceren zonder verdere reactie van 
Onyszkiewicz wekt Faber voor de goegemeente de indruk 
dat hij hem heeft overtuigd. Dit is toch willens en wetens 
bedrog plegen? 
Nog een kwestie. Charta ’77 was destijds heel populair. 
Steeds heeft het IKV de mythe verspreid dat Charta ’77 en 
het IKV op een lijn zaten. Na de Koude Oorlog heeft Faber 
met andere linkse kompanen de Helsinki Citizens’ Assembly 
(HCA) opgericht. Faber heeft hiervoor veel geld losgepeu-
terd bij Buitenlandse Zaken en Europese Unie met de leugen 
dat het HCA mede door Charta ’77 was opgericht. Hier is 
echt gesjoemeld met de waarheid voor financieel gewin. 
Dit gewin is in de loop der jaren opgelopen tot de eerderge-
noemde 12 miljoen euro. 

Wat wil je met dit boek bereiken?
Dat die krankzinnige subsidies worden afgeschaft. Want 
de subsidie aan Pax is maar een onderdeel van een veel 
groter ‘subsidieproject’ van Buitenlandse Zaken. Pax krijgt 
van 2016-2021 jaarlijks bijna 12 miljoen euro, in het ka-
der van de subsidieregeling ‘Samenspraak & Tegenspraak’. 
Ander woord dat officieel voor deze subsidieregeling wordt 

gebruikt is ‘Pleiten en Beïnvloeden’. De totale subsidie in 
dit kader aan 25 linkse organisaties bedraagt 185 miljoen 
per jaar. Dus voor 2016-2021 is dit bijna een miljard euro. 
Dit geld gaat ten koste van de al eerder uitgeklede pot van 
ontwikkelingshulp. Toen deze pot werd onderworpen aan 
de ‘kaasschaaf’, stond de linkse wereld in brand. Maar toen 
deze pot vervolgens werd gedecimeerd door bijna 185 mil-
joen per jaar eraan te onttrekken, zweeg links. Met de sub-
sidieregeling ‘Samenspraak & Tegenspraak’ wordt de linkse 
denktank gefinancierd. Anders gezegd: links kan gesubsidi-
eerd lobbyen voor zijn eigenbelang. Dit toont de schijnhei-
ligheid van links. Onbegrijpelijk dat rechts dit zonder protest 
laat gebeuren. 

Dissidenten & Vredessjoemelaars
 door Johann Grünbauer. 
Uitgeverij Aspekt. 444 blz.  

Prijs € 24,95.
´´

´´



Nog bedreigender dan een Iraanse atoomraket is voor Israël 
een algehele economische boycot. Toch wordt die roep om 
een boycot steeds luider, ook in Nederland. Ooit was ons 
land een van de trouwste bondgenoten van Israël maar het 
klimaat is hier snel aan het veranderen. In zijn nieuwste 
boek “Modus Operandi” brengt Peter Siebel aan het licht 
dat hier een machtig en geolied netwerk achter schuilgaat 
waarin de kerken een dubieuze rol spelen. “Het werd hoog 
tijd om wat tegels te lichten en een bedenkelijk machtsspel 
bloot te leggen”, zegt de auteur. 

Directe aanleiding voor hem om dit onderzoekswerk op te 
pakken, was het bezoek van de toenmalige minister Tim-
mermans van Buitenlandse Zaken, Ploumen van Ont-
wikkelingssamenwerking en minister-president Rutte 
aan Israël eind 2013. In hun gevolg bevond zich 
een delegatie uit het bedrijfsleven, waaronder 
mensen van het noordelijke waterleidingbe-
drijf Vitens. Dat werkte samen met een 
Israëlisch waterleidingbedrijf Mekorot. 
Het was de bedoeling dat Ploumen 
Mekorot zou bezoeken maar 
terwijl ze daar waren, cancel-
de Ploumen dat bezoek. Er 
ontstond toen heel veel 
commotie rond de sa-
menwerking tussen Vitens 
en Mekorot met als resultaat 
dat Vitens zich gedwongen zag 
die samenwerking stop te zetten. 

Siebelt: “De hele zaak leidde tot Kamervra-
gen waarop Timmermans en Ploumen beiden 
als een paling in een emmer met snot draaiden. 
Zij belogen zowel de Tweede Kamer als het hele 
volk. Volgens hen was er helemaal geen sprake zijn van 
een boycot jegens Israël. Timmermans kwam toen met 
het verhaal van: geen boycot, wel een ontmoedigingsbeleid. 
Daar zakte mijn broek van af. Hoezo geen boycot maar een 
ontmoedigingsbeleid? Dat was voor mij het punt dat ik het 
tijd vond worden om op papier te zetten hoe dat circus in 
elkaar zit en hoe de boycot op sluwe wijze achter de scher-
men vorm heeft gekregen. Die boycot is ook steeds verder 
uitgebreid met een bankenconvenant en een actie richting 
de Verenigde Naties om bedrijven onder druk te zetten. De 
gemiddelde Nederlander heeft geen idee hoezeer mensen 
als Timmermans en Ploumen verweven zijn met het net-

werk dat die boycot optuigt. Zelf heb ik daar al dertig jaar 
materiaal over verzameld.”

Wat is dat voor materiaal dan?
“Ik heb de unieke gelegenheid gehad om jarenlang in de 
keuken te kijken van het netwerk waar ik zojuist op duid-
de. Iedere punt of komma in het boek kan ik staven aan 
de hand van hun eigen documenten. Bij netwerk moet je 

denken aan politieke partijen, kerken, vakbonden, uni-
versiteiten en allerhande gesubsidieerde organisaties. 

In dat hele netwerk speelt met name het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken een zeer dubieuze 

rol. Het ministerie zit als het ware op schoot 
bij allerhande organisaties die met elkaar 

uitmaken naar wie de miljoenen gaan. 
In dit geval gaan die naar de Pa-

lestijnen. net zoals ze voorheen 
naar de antiapartheidsbewe-

ging gingen in de vorm 
van ontwikkelingsgeld. 
De regering heeft wel 

een buitenlands beleid 
maar achter de schermen 

voeren de ambtenaren een eigen 
buitenlands beleid. Als Tweede Ka-

merleden daar dan vragen over stellen, 
worden ze gewoon om de tuin geleid.”

Je hebt het ook over de rol van de 
kerken. Wat is die dan geweest?

“Als je heel ver terug gaat, zie je dat er binnen met 
name de Rooms-Katholieke Kerk een anti-Joodse senti-

ment ontstond want de Joden hadden Christus aan het kruis 
genageld. De vroegere kardinaal Alfrink is in het verlengde 
daarvan de grondlegger geweest van de pro Palestijnse be-
weging.”

Hebben de protestantse kerken schone handen?
“Nee zeker niet. Het is allemaal wel begonnen met name 
Alfrink als voorzitter van Pax Christi maar nadat ze eerst 
hun eigen kerk hadden omgeturnd, hebben ze het Interker-
kelijk Vredesberaad (IKV) opgericht om de protestantse ker-

“Roomse kerk grondlegger 
pro-Palestijnse beweging”

“Zo is het met Zuid-Afrika ook gegaan. 
En wat is het eindresultaat? Dat het land 

bezig is de afgrond in te glijden”



ken binnen te halen. Dat gebeurde in samenwerking met de 
van origine protestant- christelijke ontwikkelingsorganisatie 
ICCO.

In PKN-kringen wordt vaak gecollecteerd voor Kerk 
in Actie. Heeft die ook nog met de pro-Palestijnse 
lobby te maken?
“Kerk in Actie zit tot over de oren in het pro-Palestijnse 
netwerk. Ze is ook wel eens in opspraak gekomen omdat 
hun gelden terechtkwamen bij radicale Palestijnse groepe-
ringen.”

Onwetende kerkmensen zijn er als het ware inge-
luisd?
“Exact. Het steunen van de Palestijnen is altijd verkocht 
met het argument: je moet ook de Palestijnen helpen, die 
hebben net zo goed recht op hulp als de Israëliërs. De kerk-
ganger wordt een soort schuldcomplex aangepraat. Maar 
als je een schuldige wilt aanwijzen, moet je bij de Verenigde 
Naties zijn, je weet wel, die nu de ene motie na de andere 
tegen de staat Israël aanneemt. Zij zijn wel degenen die het 
mogelijk hebben gemaakt dat deze staat werd gesticht.”

Maar intussen wonen miljoenen Palestijnen in 
sloppenwijken en vluchtelingenkampen.
“Bij sommige sloppenwijken kun je wel vraagtekens zetten. 
Als je daar naar binnen gaat, zie je de mooiste villa’s. De 
naam vluchtelingenkamp is bewust in stand gehouden om 
internationaal aandacht en geld te genereren. Tegelijkertijd 
zijn die vluchtelingenkampen broeinesten van terreur.” 

Brengt het boek (met als ondertitel “De pro-
Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken”) 
ook nog onthullingen?
“Zeker. In de eerste plaats dat de Eerste Intifada zijn wor-
tels heeft in de kraakpanden van Amsterdam. Daar werden 
Palestijnen getraind. De Verenigde Staten hebben toen zelfs 
nog Nederland gemaand, in ‘t bijzonder burgemeester Van 
Thijn van Amsterdam, om in te grijpen.
Ten tweede onthult het boek dat Nederlanders onderdak bo-
den aan Palestijnse terroristen. Daar is wel het een en ander 
over gepubliceerd maar wat nooit naar buiten is gekomen, 
is dat in het huis van een dame met een vooraanstaande 
positie in de pro-Palestijnse beweging, in 1972 bomen bom-
men waren verborgen. Daarmee zijn aanslagen in ons land 
gepleegd. Dat kan ik aantonen aan de hand van originele 
documenten van de toenmalige Binnenlandse veiligheids-
dienst (nu AIVD).
Ten derde doe ik uit de doeken wat de rol is van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken in het geheel. Bij het toe-
kennen van honderden miljoenen euro’s aan de Palestijnse 
gebieden zaten mensen van het ministerie op schoot bij Pax 
Christi, IKV, de vakbonden en de ngo’s.

Mijn laatste onthulling betreft de rol van de kerken die 
zogenaamd opkomen voor de Palestijnen maar die in werke-
lijkheid de Palestijnse christenen misbruikt hebben om hun 
projecten doorgevoerd te krijgen. Het eind van het liedje is 
dat de moslim-Palestijnen de Palestijnse christenen hebben 
verdreven uit de Palestijnse gebieden.” 

Wat wil je met je boek bereiken?
“Dat mensen zich nog eens achter de oren krabben voordat 
zij naar allerhande pro-Palestijnse propaganda luisteren en 
de groepen die achter de pro-Palestijnse lobby zitten, steu-
nen.

Is de boycot van Israël nog te keren?
“Dat zal alleen kunnen als de lobby bij de Verenigde Naties 
en de Europese Commissie wordt lamgelegd. Dat zijn de 
bepalende organisaties die uitmaken of de boycot al dan niet 
wordt voortgezet. Die twee instituties zullen onder druk 
moeten worden gezet. Vergeet niet dat de boycot voor Israël 
heel bedreigend is. Ook het bedrijfsleven is er via het Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen bij betrokken. Als dat 
doorzet, wordt de hele economie van Israël ontwricht. Zo is 
het met Zuid-Afrika ook gegaan. En wat is het eindresultaat? 
Dat het land bezig is de afgrond in te glijden.”
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