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PERSUITNODIGING 
 

 
 
HAARLEM – Islamisering, klimaatideologie, massa-immigratie, monetaire crisis… Het 
slaat gaten in de dijken van Nederland. In navolging op het succes van de landelijke 
Cultuur onder Vuur campagnes organiseert de Stichting Civitas Christiana op zaterdag 
19 oktober het allereerste Cultuur onder Vuur Congres 2019.  
 
Diverse vooraanstaande experts belichten de verschillende aspecten van de verdediging van 
de Nederlandse cultuur: de taak van de elite, het belang van onderwijs, de dubieuze rol van 
de media.  
 
Cultuur onder Vuur zal op het congres een nieuw rapport over de linkse indoctrinatie op 
scholen presenteren.  
 
Tijdens het congres wordt tevens de Nationale Vrijheidsprijs 2019 uitgereikt aan een 
vrijheidsstrijder die zeer veel in het landelijke nieuws is geweest.  
 
Bent u als journalist geïnteresseerd in ons congres, dan bieden wij u zowel online als fysiek 
ondersteuning. Gezien de actuele onderwerpen en de veiligheidseisen dient u zich van 
tevoren aan te melden.  
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Wat kunt u verwachten? 
Onze cultuur wordt bedreigd, maar wat doen we eraan? Dat is de grote vraag waar we samen 
met meer dan duizend congresgangers over willen nadenken op het Cultuur onder Vuur 
Congres 2019.  
 
 Zijne Hoogheid Hertog Paul von Oldenburg spreekt over de contrarevolutionaire 

strijd tegen de gevaren die onze Westerse beschaving bedreigen. 
 

 Arnold Karskens, ervaren oorlogsverslaggever en onderzoeksjournalist, legt de 
misleiding uit door bepaalde politiek-correcte media. 
 

 Jean Wanningen, ondernemer en monetair econoom, bespreekt de risico’s van het 
Brussels beleid voor de Nederlandse pensioenen. 
 

 Andreas Kinneging, rechtsfilosoof, laat de rol van de elite zien bij de verdediging van 
cultuur en beschaving. 
 

 Cyril Wentzel, ingenieur en voorzitter van de Groene Rekenkamer, rekent af met het 
desastreuze klimaatbeleid van kabinet-Rutte. 
 

 Henk Rijkers, slavist en journalist, vertelt ons over de linkse indoctrinatie in 
schoolboeken.   
 

 Sonja Dahlmans, publiciste en islamonderzoekster, spreekt vanuit haar 
praktijkonderzoek over de groeiende invloed en de effecten van de islam in 
Nederland. 
 

 Pater Elias Leyds, monnik en radiomaker, bekijkt de effecten van de ontkerkelijking 
op Nederland. Wat blijft er van de beschaving over en kunnen we het tij van 
secularisatie keren? 

 
--- 
 
MEER INFORMATIE https://cultuurondervuur.nu/congres/ 
  
Congres bijwonen? Accreditatie verplicht. 
Wilt u als journalist bij het congres aanwezig zijn? Dat kan. U dient zich van tevoren aan te 
melden. Aanmelden kan tot 1 dag van tevoren. Stuur e-mail naar info@ronaldheister.com. 
Uw perskaart ontvangt u per gewone post. Deze dient u op de dag zelf mee te nemen. 
Zonder perskaart geen toegang. 
 
Foto, video of geluidsopnamen maken? 
Aan voor het Congres geaccrediteerde journalisten bieden wij die mogelijkheid. Desgewenst 
kunt u inpluggen op onze geluidsinstallatie en gebruik maken van ons perscentrum en 
lichtinstallatie. Wij willen graag weten met hoeveel mensen u komt en wat voor soort 
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opnamen u wenst te maken.  Om die reden vragen wij u van tevoren aan te geven met welke 
apparatuur u komt. 
  
Spreker interviewen? 
U dient vooraf aan te geven wie u wilt interviewen. We spreken een tijdstip met u af voor het 
interview. 
 


