De waarheid!
De “waarheid van gisteren” zou niet de
waarheid zijn maar moeten vervangen
worden door de officiële waarheid van De
Standaard aka de Schande van Vlaanderen.
Naar eigen zeggen op de door de
belastingbetalers en de werkende mens
gefinancierde
en
duur
betaalde
leugenzender VRT.
Nee, leugenaars en bedriegers, de
waarheid van gisteren is de enige
objectieve waarheid en uw gelogen
‘waarheid’ is gewoon indoctrinatie,
hersenspoeling, misleiding en bedrog
hypocriete bende smeerlappen!

We wisten het al? Toch? Onze
kinderen
worden
gemanipuleerd.

Verplicht
activisme
school?

meedoen met het politieke
van de leerkrachten en de

Het gebeurt zowat overal in dit land, de hersenspoeling en de
manipulatie. Zo ook in de buurt van Overijse, en dat zonder
dat de ouders het weten, of werden geïnformeerd.
En weigeren leidt tot psychologische druk op de kinderen, en
wel zeker tot gevolgen bij de beoordeling van de leerling. Men
heeft dit soort acties namelijk gekaderd in een lessenreeks
over ‘mensenrechten’ (niet de onze zoals u politiek correct en
geslepen kunt lezen)
Wees dus op uw hoede, en ga in verzet !
Bij justitie zou dit leiden tot wraking van de magistraten in
kwestie, en bij collusie en misbruik van macht, zelfs tot
strenge maatregelen.
Wie zijn diegenen die opdracht gaven voor of aanstuurden op
die lessenreeks?
Was het Hilde Crevits? Lieven De Boeve? Koen Geens? Alexander
De Croo, zoon van de krokodil die minstens 2 maal per jaar, en
dat zijn ganse actieve leven al, naar Congo reist? (Zevende
Dag (VRT) 19/11/2018)
Gelukkig was het geen actie van Schild en Vrienden of een
Vlaamse beweging.
Hier het artikel van de gelukkig mondige en alerte Thiery
Debels, ervaringsdeskundige in deze aangelegenheid, en expert
inzake financiële, fiscale en bestuurlijke zaken.

Mijn jongste zoon (zesde jaar Latijn-Wiskunde op het college)
werd onlangs verplicht om mee te doen aan een schrijfactie
voor Amnesty International. Als enige van de klas had hij geen
zin om zich achter die actie te scharen. Dat kwam hem duur te
staan. In eerste instantie dacht de leerkracht aan een
‘reprimande’ via de directeur. Maar dan kreeg hij de opdracht
om in een verhandeling weer te geven waarom hij zich niet
achter de actie wilde scharen.
Reactie Amnesty
Geconfronteerd met deze feiten reageerde Amnesty International
Vlaanderen op Twitter met dit bericht: “Dag Thierry, het kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat kinderen verplicht
worden om mee te doen met onze acties. Amnesty staat voor
vrijheid van mening. Kan u dit via e-mail even toelichten via
onthaal@amnesty-international.be dan bekijken we dit samen.
Vriendelijke Groeten.”
Op een reactie van mij dat dit daadwerkelijk gebeurd was,
reageerde de vzw als volgt: “Dan zullen we daar extra aandacht

aan moeten besteden. Wel even kanttekening: deze acties maken
in de meeste scholen deel uit van een lessenreeks over
mensenrechten. Dus is het een logische vraag van de leerkracht
om deze weigering te motiveren. Maar we nemen dit mee.”
Subsidies
We konden het uiteraard niet laten even naar de cijfers van de
vzw te kijken. Amnesty International Vlaanderen vzw boekte in
de jaarrekening van 2017 volgende subsidies: VIA-subsidies
voor 102.508 euro, subsidies Vlaamse Gemeenschap ten belope
van 281.683 euro, vormingssubsidies VIVO voor 6.161 euro, DACsubsidies voor 22.076 euro, sociale Maribel: 66.444 euro en
Vlaamse ondersteuningspremie voor 2.850 euro. In totaal net
geen half miljoen euro subsidies in boekjaar 2017.
Dubbele beweging
In de jaarrekening van 2017 viel nog iets op: Amnesty
International Vlaanderen draagt een belangrijk deel van haar
netto-inkomsten af aan de internationale beweging. Dit gebeurt
via een jaarlijkse bijdrage aan het internationaal
secretariaat van Amnesty International in Londen. Deze
bijdrage wordt berekend op de lopende inkomsten van het
betreffende boekjaar. Voor 2017 is dit bedrag berekend op
482.216 euro. Tegelijk ontving Amnesty International
Vlaanderen op haar beurt een bijdrage van 500.000 euro uit het
Fundraising Investment Fund van het Internationale
Secretariaat ‘ter investering in de groei’. Het is een
merkwaardige dubbele beweging.
Amnesty: “Onze organisatie krijgt inderdaad geld om te
groeien. Maar daar staat natuurlijk iets tegenover. We betalen
dus gewoon een lening af. Als u geld krijgt van de bank,
betaalt u toch ook gewoon terug? Maar u mag daar gerust een
complot in zien hoor.”
Het woord ‘complot’ hebben we uiteraard nooit gebruikt.
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Leugenachtige uitspraak van
een nep-president
Leugenaar Macron tijdens herdenking
Wapenstilstand:
‘Nationalisme
vaderland’ !

is

verraad

aan

Zo meldt het Nieuwsblad.

Van een president mag je toch verwachten
dat hij de geschiedenis van zijn land
kent, of niet?
De Franse president Emmanuel Macron
haalde naar aanleiding van 11 november
echter uit naar gewelddadig nationalisme,
dat zou geleid hebben tot de Eerste
Wereldoorlog.

Patriottisme,
vaderlandsliefde,
is
precies
het
tegenovergestelde
van
nationalisme’,
orakelde
de
Franse
president in zijn toespraak tijdens de
officiële herdenkingsplechtigheid . ‘Wie
nationalisme predikt, pleegt verraad aan
de vaderlandsliefde.’ zo ging hij verder.
Nu weet iedereen en zeker elke historicus
dat de eerste wereldoorlog het gevolg was
van
een
bijna
eindeloze
reeks
voorafgaande oorlogen op het einde van de
19° en het begin van de twintigste eeuw.
Niet nationalisme maar militarisme was de
oorzaak van de eerste wereldoorlog. Ook
en zeker het Franse militarisme.
Nationalisme is synoniem van patriottisme
en vaderlandsliefde en zeker niet het
tegenovergestelde.
Macron
is
een
leugenachtige smeerlap, een schijnheilige
nep-president en een negationist. De
Franse arrogantie inzake krankzinnige
herstelbetalingen bij de wapenstilstand
in 1918 is de oorzaak van het ontstaan
van het nazisme en dienvolgens van de
tweede wereldoorlog.

Waarom kraamt Macron dergelijke onzin
uit? Wel, om geen enkele andere reden dan
om de EUSSR ter wille te zijn. De EU haat
nationalisme want bij nationalisme
verliezen alle verraderlijke ledenpoppen
zoals Macron en Merkel (zie foto) hun
macht.
Dat ‘onze’ Michel in Parijs was en niet
in Menen of Ieper is een schande. Het
gebrek aan respect voor de Vlamingen en
hun taal is kenmerkend voor de eerste
wereldoorlog die zich voor een groot deel
op ons nationaal grondgebied afspeelde.
Zonder de steun van de Britten en de
Amerikanen achter de IJzer had de Duitse
keizer Frankrijk heel gemakkelijk op de
knieën kunnen krijgen.
De moordende tol die voornamelijk betaald
werd door Vlaamse soldaten is een schande
die Michel nooit zal willen toegeven. En
de arrogante Macron al helemaal niet.
Dries Van Langenhove schreef:
“Als onze voorouders, die sneuvelden voor

onze vrijheid, zouden zien hoe Europa er
vandaag aan toe is, zouden ze trots zijn?
Een vraag die ik me vaak stel, zeker
vandaag.”
Ze zouden verontwaardigd, woedend en
beslist
zijn.
“Geen
genade
voor
collaborateurs zoals Macron en StasiMerkel”
zouden ze denken !
De redactie van Nageltjes

De dotaties aan de politieke
partijen. Tijd dat we hun
handen
uit
onze
zakken
houden.
Het systeem van de particratie moet verdwijnen. De lijststem
ook.
Niet alleen bepalen slechts enkelen en steeds dezelfde mensen
wie verkozen kan worden, wie op de meest verkiesbare plaats
staat. Het maakt dat de burger geen interesse meer toont , ze
de indruk hebben dat hun stem toch niets uitmaakt. Dat is
natuurlijk interessant voor politieke dynastieën, baronieën,
en het nepotisme.
Ze bepalen ook wie er nooit verkiesbaar kan worden, wie welke

politieke toekomst krijgt , welk lucratief baantje enz. Ze
zijn de beste garantie voor de pensé unique aan de top. Ze
zijn ook de dictatoriale organen die uit zelfbehoud, uit angst
cordon sanitaires oprichten en zo de individuele wil en wens
van de verkozenen en van de kiezers smoren, en ze zijn dus
antidemocratisch.
Enkel de kornuiten krijgen toegang tot de partijtop, soms
slechts als handpop, zoals dat bij VLD met Rutten het geval
is. Bij gratie van de De Croo’s, de De Clercq’s, Dewael en nog
enkelen die bepalen wat de papegaai zegt en mag zeggen. Dat
heeft haar wel geen windeieren gelegd, maar er moet met haar
tegelijk nooit gevreesd worden binnen de partij dat er een
paleisrevolutie uitbreekt, dat ze hun kostbare vazen breekt en
hun continuïteit in gevaar brengt.
Natuurlijk doet zich dat in mindere of meerdere mate voor in
elke partij.
Bovendien kost een particratie te veel; zoals tot treurens toe
blijkt uit de dotaties.
Een democratie van

verkozen

individuen

die

per

probleem/onderwerp tijdelijke coalities zoeken en vormen is
dan veel beter. Daarvoor is de burger natuurlijk gehouden na
te gaan voor wie ze stemmen, en dat niet alleen op basis van
een foto langs de kant van de weg, of het aantal keren dat hun
tronie op TV te zien was; Veel meer politici zouden dan aan
het woord komen in de parlementen. En mensen zouden hen
(terug) kunnen kiezen op basis van hun verdiensten,
intelligentie en standpunten >>> Een meritocratie dus.
Met dit systeem komen tegenstellingen als links en rechts te
vervallen, zelfs nefaste ideologieën. Slechts ideeën blijven
over al dan niet gesteund door het volk en de verkozen
politici na duidelijke en logische argumentatie.
Natuurlijk moet dit verder uitgeschreven te worden, maar is
dit medium misschien niet zo geschikt om dit uitgebreid te
behandelen. Ik zal in volgende posts bij gelegenheid over een

nieuw bestuurs- en kiessyteem uitbreiden. Dit zou een andere
naam moeten krijgen dan de huidige ‘democratie’.
Ik zal er eens over nadenken hoe ik het ga noemen.
Research Thiery Debels: Published on Oct 29, 2018
“De dotatie van de Kamer aan de politieke partijen werd
berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli
1989 op de beperking van en de controle op de
verkiezingsuitgaven, en op de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen. Een dotatie van
30.954.000 EUR is ingeschreven in de begroting 2019.”
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro from
Thierry Debels

“

Nieuws over de gevolgen van
VRT-laster

Inderdaad.
De
rector
van
de
UGent
en
de
verantwoordelijken van het lasterlijk
pano-proramma
van
de
VRT
moeten
strafrechtelijk veroordeeld worden tot
het betalen van een schadevergoeding

wegens laster en eerroof.
Zelden lagen de kaarten zo goed voor de
jonge Vlaamse beweging. Laat ons hen
steunen met een schenking op BE53 0018
2126 7653 !

De
groene
luchtfietsers
vernietigen onze welvaart én
ons klimaat
We zijn een ontwikkelingsland geworden,
zo
titelde
Het
Laatste
Nieuws
aanvankelijk. “Normaal alleen voor
ontwikkelingslanden: ‘stroomboten’ nodig
om winter door te komen”
De schuld op Engie/Electrabel schuiven is
wat te makkelijk. De groenen en de
klimaat- en fijnstof- adepten en hysterici
toeteren
dat
om
hun
verpletterende verantwoordelijkheid in de

nefaste energiepolitiek door hun gelobby
te verdoezelen.
Vraagt u zich maar eens af hoe ze kunnen
vaststellen welke en hoeveel mensen zijn
gestorven door fijnstof of NOX en
kernenergie
,
en
terwijl
de
levensverwachting
bovendien
blijft
stijgen. Laat ze ook eens vertellen
hoeveel doden kernenergie al echt heeft
gemaakt en dat in vergelijking met de
andere energiebronnen? En daar mogen
Tsjernobil, Fukushima en Three Mile
Island bij zijn. Het delven van kolen,
het winnen en de verwerking van aardolie
alleen
al
kost
een
veelvoud
aan
slachtoffers. En dan nog niet gesproken
over het quasi meest nutteloze metaal ter
wereld, waa tot nog niet zo lang geleden
amper een toepassing anders dan als
juweel of geld bestond : het goud.
Hoe veel slachtoffers vallen daar elke
maand meer voor dan ten gevolgen van
kernenergie? Ga dat ook maar eens na voor
elke grondstof die moet worden gedolven
of verwerkt? Bovendien is er slechts

afval van splijtstof omdat we nog niet
goed weten hoe die verder te gebruiken.
Maar
niet
alleen
staat
er
geen
onderneming of miljardair nog te springen
om in dit onzalige land nog een centrale
te bouwen zonder enig vooruitzicht op
winst of continuiteit, de politiek en he
groen-linkse lobbywerk heeft er voor
gezorgd
dat
hier
zelfs
het
wetenschappelijk onderzoek is gestopt,
daar waar wij ca 30 tot 50 jaar geleden
voortrekkers waren op het gebied van
kernenergie en -onderzoek.
De centrales zullen elders worden
gebouwd, en de stroom zal hier uitvallen
tenzij we die veel te duur zullen willen
betalen en alleszins onze industrie zal
zijn gegeven. En daarmee velen hun job en
inkomen.( ook dat van de staat)
Mensen, laat anderen niet bepalen wat je
moet denken, want dan kunnen zij bepalen
wat het je mag kosten.
nieuwsblad.be: Electrabel haalt stroomboten van onder het stof
tegen black-out

De stem van het volk
Zet de ondertiteling op automatisch
Nederlands!
Luister hierna hoe Nigel Farage in de
Europese
praatbarak
de
misdadige
fascisten zoals Jüncker en Verrotstadt
ontmaskert!

Francken … liegt

Het boek van Theo Francken

We hadden inhoudelijk al onze bezorgdheid
geformuleerd over het boek van Theo
Francken, geschreven door een kabinetsmedewerker, en dus op kosten van ons
allemaal, de weerloze belastingbetaler!
Als
lijstduwer
voor
de
nakende
verkiezingen
voor
de
gehalveerde
provincieraad van Vlaams-Brabant probeert
Francken nu alles uit de kast te halen om
zo veel mogelijk mensen te overtuigen van
iets dat manifest een leugen is en was.
De kracht van verandering was een
operatie diepvrieskast. De verandering is
helemaal geen verandering en werkt voor
geen millimeter. De slogans van NVA zijn
vals,
hol,
hypocriet
en
ronduit
leugenachtig.
NVA bedient zich van de traditionele
media (MSM) om de perceptie van weerloze
burgers te sturen, te beïnvloeden, te
censureren, te hersenspoelen. Kortom
indoctrinatie zoals in de Sovjettijd van
de communisten. Het enige verschil is dat
NVA geen rode vlag voert maar de

leeuwenvlag misbruikt
Artikel 3, artikel 9, wie zal het zeggen.
Ons zal het worst wezen. Wij hebben niets
te zeggen, of toch?
https://kanaalz.knack.be/talk/z-talk-mettheo-francken-29-09-18/videonormal-1297619.html
De
Knack
talk
met
hun
gewezen
hoofdredacteur Rik VC mogen we uiteraard
niet meer zien. Die was wél duidelijk!

Schild en Vrienden laat niet
met
zich
sollen
Update
dinsdag 2 oktober
Toevoeging van dinsdag 2 oktober

Rechtbank geeft S&V-kopman Dries
Van Langenhove deels gelijk

“Onrechtmatig en disproportioneel”, zo
noemde de rechter de beslissing van
UGent-rector Van de Walle om de student
te schorsen. Om zijn thesis af te maken
kan de S&V-kopman nu wel degelijk de
bibliotheek van de faculteit Rechten
betreden. Dit acht uur per week
Dries Van Langenhove heeft gelijk
gekregen in zijn kortgedingzaak tegen de
Universiteit
Gent.
Die
onderwijsinstelling had de oprichter van
de rechtse jongerengroep Schild &
Vrienden (S&V) uitgesloten. De rechter
oordeelt nu dat Dries, die in zijn
laatste jaar rechten zit, niet alleen
zijn studie mag verder zetten – waarover
rector Rik Van de Walle al op inbond –
maar ook de bibliotheek van de faculteit
Rechten mag betreden. Dat brengt Het
Laatste Nieuws en BELGA. Eerder werd Van
Langenhove verboden om de UGent-gebouwen
te
betreden.
Zijn
verkozen
bestuursmandaat aan de UGent blijft
onbeschikbaar.
Wij begrijpen deze laatste beslissing. Zo

voorkomt de rechter dat de linkse RUG de
klucht nog wat langer laat duren door in
beroep
te
gaan.
Een
verkozen
bestuursmandaat raakt de openbare orde
niet en daarover oordelen is een
privilege van de raad van bestuur. Indien
deze de schorsing zou handhaven springt
het aantal leden en sympathisanten van
Schild en Vrienden ongetwijfeld enorm de
hoogte in. En dat heeft onze jeugd nodig.
Wij wensen bij deze Dries veel succes bij
het afmaken van zijn studies.
Toevoeging van woensdag 26 september
Na de klucht in de Gentse gemeenteraad
gisteren, alsook de actie van de Gentse
professoren die hun les vroegtijdig
beëindigden teneinde studenten toe te
laten te gaan betogen tégen schild en
vrienden, wordt steeds duidelijker dat de
hetze
tegen
schild
en
vrienden
georkestreerd is van uit politieke hoek
met bewuste hand- en spandiensten
misschien zelfs inspiratie vanuit de
Rijks- Universiteit-Gent.

De
linkse
VRT
en
haar
misdadige
programmamakers leverden slechts een
kruiwagen
om
de
Vlaamsgezinde
studentenvereniging te blijven belasteren
en te blijven achtervolgen met stinkende
linkse
ideologische
bagger
van
marxistische en crypto-communistische
signatuur.
De tekst die de Gentse gemeenteraad
goedkeurde vermeldt de islamitische
clerus, madrassa’s en moskees niet als
“extremistische groeperingen die oproepen
tot haat en geweld”. Islam en al haar
politieke en ideologische bronteksten
roepen nota bene onophoudelijk op tot
haat en geweld tegen niet-mohammedanen.
Zelfs uitgebreid en herhaaldelijk tot
moord en doodslag op niet-mohammedanen.
Dat is een onweerlegbaar en onomstootbaar
wetenschappelijk bewezen feit.
Maar volgens de Gentse gemeenteraad is
islam niet extremistisch en heeft er dus
niets mee te maken want islam wordt niet
eens vernoemd. Ondertussen smijten de
idioten
-meerderheid
en
oppositie

uitgezonderd het VB- uit die gemeenteraad
verbaal wel met lasterlijke modder naar
schild en vrienden, die evenwel in de
tekst zelfs niet vermeld worden. Zo
blijft hun laster verbaal en ontlopen ze
gerechtelijke vervolging.
Hoe korter we in dit apenland bij
verkiezingen komen, hoe waanzinniger het
gedrag van traditionele politiekers wordt
en hoe smeriger het hersenspoelend
islamofiel geroeptoeter van de reguliere
media.
Men leze Sceptr en ‘ t Pallieterke
online: “Het hysterische gekrijs van de
media is niet de publieke opinie”
Tijdens dit schrijven is op dinsdag de
betoging met de naam #WijZijnMetMeer aan
de gang in Gent. De media laten
uitschijnen
dat
dit
een
“studentenprotest” is, maar in realiteit
gaat het om een zoveelste linkse mars,
georganiseerd door de communistische
verenigingen Actief Linkse Studenten
(ALS) en Comac (PVDA). Wekenlang werd
door de media promotie gevoerd, het

prachtige zonnige weer zat mee en als
kers op de taart moedigden heel wat
linkse professoren hun studenten aan om
naar de betoging te gaan. Ze gelastten er
zelfs hun lessen voor af.
Dries eiste in een kortgeding de
opschorting
van
de
fascistische
beslissing met betrekking tot zijn
schorsing. Als de rechter Dries gelijk
geeft hebben de marxisten aan de RUG geen
poot meer om op te staan. Al zullen ze er
alles aan doen om via beroep de zaak te
rekken
en
te
trekken
tot
na
de
verkiezingen op 14 oktober. Hun eigen
krankzinnige perceptie is voor de linkse
neo-nazi’s belangrijker dan de waarheid.
Toevoeging van maandag 24 september
Volgens sommige bronnen bereidt Dries Van
Langenhove zich met zijn advocaten Johan
Platteau en Joost Bosquet voor op
juridische stappen. De rechtenstudent
werd aan de universiteit geschorst door
de linkse rector rector Rik Van de Walle.
Dries legt zich daar niet bij neer.

Natuurlijk niet. Die schorsing is een
regelrechte inbreuk op de bestaande
wetgeving op discriminatie. Een écht
misdrijf nota bene!
‘Ik vind het een groot onrecht dat men
mijn diploma, waarvoor ik al enige jaren
noeste arbeid heb verricht, wil afnemen
vlak voordat ik afstudeer.’ Ook mijn
plaats in de Raad van Bestuur van de
Universiteit Gent, geeft ik niet op. ‘Ik
wil het mandaat waarvoor ik democratisch
door duizenden studenten ben verkozen,
uitvoeren’. Vanzelfsprekend en 100%
democratisch en helemaal normaal.
Intussen blijft de hetze in K(n)ack en
andere leugenmedia onverminderd verder
duren. Ze proberen hem ondoordachte
reacties te laten formuleren en hem bij
associatie nog altijd te betichten van
‘ondemocratische impulsen’, zo heet het
nu. Wat Vlaanderen ten goede komt blijkt
allemaal ondemocratisch te zijn voor het
linkse
crapuul
van
de
reguliere
gesubsidieerde media.

Het is vanzelfsprekend en overduidelijk
dat deze media eenzijdig, prematuur,
Belgicistisch en manipulatief gereageerd
hebben op de lasterlijke hetze die
gecreëerd werd door Pano van de VRT. De
leugenmedia klampen zich nu vast aan een
strohalm geboden door het parket van
Oost-Vlaanderen
die
onterechte,
intimiderende en totaal overbodige
huiszoekingen liet uitvoeren.
Met een elektronenmicroscoop voert dat
parket nog altijd een ridicuul onderzoek
naar eventuele strafbare feiten gepleegd
door Schild & Vrienden, daar waar de naam
van de echte misdadigers al lang publiek
bekend zijn!
De schorsing van Dries Van Langenhove is
binnen de RUG inmiddels al afgezwakt tot
een zogenaamde ordemaatregel. Dat maakt
de linkse rector niet minder medeplichtig
aan laster en eerroof!
De culturele marxisten aan die RUG zitten
inmiddels ook niet stil. Zo betogen ze
vol geveinsde verontwaardiging om te

bekomen dat twee leden van schild en
vrienden zouden opstappen uit de sociale
raad van de universiteit. Bij monde van
een trut met de Naam van Eline Vandewalle
eisen zij dat een ‘ethische code voor een
universiteit
zonder
fascisme
en
extreemrechts’ wordt opgesteld. En dat
terwijl zij en Eline zelf model staan
voor ondemocratisch puur extreemlinks
fascisme!
Zelfs een zogenaamde tuchtcommissie –
samengesteld door 5 leden met een linkse
paardenkop (professoren en studenten) –
buigt zich intussen over de vraag hoe
Dries Van Langenhove nog verder belasterd
en schade berokkend kan worden.
We durven er niet op wedden maar ons
buikgevoel suggereert dat onder die
professoren de marxist Rik Coolsaet en de
socialist
Johan
Vandelanotte
(van
Electrawinds)
zetelen.
Eventueel
aangevuld met de laffe linkse paardenkop
Vandewalle als “reserve”. Van enige
objectiviteit kan voorlopig dus geen
sprake zijn.

Uiteraard werd Dries van Langenhove als
student inmiddels gehoord door rector Van
de Walle. Het zou er na al de misdrijven
van
de
rector
nog
aan
mankeren!
Communicatie komt er niet van de linkse
fascistische satrapen. De waarheid mag
het licht niet zien!
Wordt zeker vervolgd.
De Redactie
Vervolg van Framing: VRT met de
fascistische broek op de linkse enkels!
Terwijl
het
gerecht
bij
vijftien
studenten intimiderende huiszoekingen
uitvoerde en we niet weten of dat ook
gebeurde bij de programmamakers van Pano
en de VRT, willen we bij bovenstaande
reactie van Dries Van Langenhove die voor
zichzelf spreekt, het onderstaande
standpunt van de nageltjesredactie
publiceren.
We leven tenslotte bij veronderstelling
nog altijd in een rechtsstaat, hoewel de
fascistoïde huiszoekingen van de politie

het tegenovergestelde laten vermoeden.
We sluiten ons graag aan bij de opinie
over een ‘trial by media’ gepubliceerd
door React. Ter herinnering waarover gaat
het? Het gaat over een georkestreerde en
langdurig voorbereide hetze op basis van
lasterlijke
en
eer
rovende
beschuldigingen in het VRT programma Pano
dat speciaal daarvoor beelden misbruikte
en de makers hun eigen nieuwsgaring
vervalsten. Derhalve moet:
1.

De programmamaker van het lasterlijk
programma Pano, Tim Verheyden, en de
verantwoordelijke directeur nieuws,
duiding en informatie, Liesbet
Vrieleman, moeten op staande voet
ontslagen worden wegens misbruik van
overheidsgeld.

2.

Het volledige directiecollege van de
VRT inclusief CEO Paul Lembrechts,
heeft gefaald in haar opdracht, en
Bart De Wever zou best dat college
eens opkuisen.

3.

Tim
Verheyden
zou
voor
de
strafrechtbank moeten gedaagd worden
wegens het opzettelijk verspreiden
van vervalste informatie, laster en

eerroof.
4.

Er moet met onmiddellijke ingang een
afzettingsprocedure gestart worden
tegen rector Rik Van de Walle van de
RUG
wegens
onacademisch
discriminerend
gedrag
en
medeplichtigheid aan laster en
eerroof.

5.

De intimiderende huiszoekingen bij
studenten van schild en vrienden
moeten stoppen en vervangen worden
door huiszoekingen bij de VRT en
bovengenoemde medeplichtigen aan het
verspreiden van valse informatie en
laster.
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