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Nieuwsbrief 7, oktober 2017 
Transatlantic Christian Council 

 

€75.000 binnen, nog €25.000 te gaan: 
€75.000 in een week tijd voor Project 
Bruggenbouw. Dat was het mooie 
resultaat van de TCC Business Network 
meeting van 12 oktober. Voor het 
doelbedrag van €100.000 is voor het einde 
van dit jaar nog €25.000 nodig. Met dit 
geld dienen we aanvragen in bij grote en 
voornamelijk Amerikaanse stichtingen 
voor verdere steun. Ondergrond en inzet 
hiervan is het Project 2018-2020 
‘Sustaining Freedom, Preserving Justice’, 
wat we in Michigan hebben uitgewerkt en 
vastgesteld.  
 
Probleem: 
Met dit project willen we bijdragen het tij 
te keren van een seculiere vloedgolf die 
met militant geweld Europa en Amerika 
binnen spoelt. Die vrijheid vervangt door 
het opleggen van een rigide ‘rechten’ 
ideologie. Die de samenleving opdeelt in 
groepsidentiteiten zoals naar ras, 
etniciteit, gender, met een radicale 
individuele autonomie op het gebied van 
seksualiteit. Die inbreekt in leven, gezin, 
scholen, kerken en andere sociale 
verbanden en deze aan zich wil 
onderwerpen. Die internationaal een 
utopische visie uitrolt van wereldvrede, 
gebaseerd op internationaal recht, 
afgedwongen door internationale 
organisaties. Die deze destructieve 

‘rechten’ ideologie globaal probeert op te 
leggen en tot richtlijn te maken. 

Aanpak: 
Dit moet tegengegaan worden. Met ons 
Project 2018-2020 ‘Voor Vrijheid en 
Gerechtigheid’ willen we een christelijk 
geluid op onze globe een stem geven. In 
nauwkeurige coördinatie van al onze 
activiteiten willen we dit op 3 manieren 
vormgeven: 1) een maandelijkse publicatie 
voor leidende Europese en Amerikaanse 
denkers en schrijvers; 2) actief gebruik 
maken van onze raadgevende status bij de 
VN, OVSE en EU; 3) het organiseren van 
een jaarlijkse Trans-Atlantische 
conferentie voor christelijke leiders met 
focus op het verband tussen het christelijk 
geloof en het behoud van de christelijke 
grondslagen van de westerse beschaving. 

Verdere activiteiten + komend Lustrum: 
Lees verder om colofon en verdere 
activiteiten in deze periode te lezen, zoals 
netwerkopbouw op de Balkan en 
beleidsbeïnvloeding in Geneve. Verder: 
het eerste Lustrum van TCC aanstaande. 
Hiervoor worden bijeenkomsten 
voorbereid van 24-27 januari 2018. 
Nadere info volgt nog! 

Steunen? Als u het werk van TCC wilt steunen 

kunt u een gift overmaken op NL29 RABO 0135 

9749 09 ten name van Stichting Transatlantic 

Christian Council. Nog makkelijker is om te 

doneren via de website, klik hier.  -  ANBI  -  

http://www.tccouncil.org/support-us
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Project 2018-2020: ‘Voor Vrijheid en Gerechtigheid’ 

 
De zomermaanden zijn voornamelijk gebruikt om het project 2018-2020 ‘Sustaining Freedom, 

Preserving Justice’ op te stellen en uit te werken. Na veel overleg via skype bleek dat overleg in 

gezamenlijkheid noodzakelijk was om tot besluiten en een afronding te komen. Hiertoe is Henk Jan 

van Schothorst van 9-16 september in Amerika naar Todd Huizinga geweest. Het document is nu 

klaar en het wordt uitgezet bij Amerikaanse stichtingen en donoren. 

 

17 augustus: Voor TCC Henk Jan van Schothorst bij Omroep Max: Hollandse Zaken 

 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-

doet/POW_03522913/ 

 

“Hollandse Zaken 

 
Feiten, meningen en emoties over kwesties die Nederland bezighouden. Het MAX-
discussieprogramma. 

Do 17 augustus 2017 21:15  NPO 2 43 min 
Herhaald op 19 augustus 2017  NPO 2 
Programma’sTvHollandse ZakenWat Trump met ons doet... 

Wat Trump met ons doet... 
Wat doet Trump met ons? De Amerikaanse president maakt het steeds bonter. We 
wisten al dat hij lomp, rancuneus, leugenachtig, vrouwonvriendelijk, ondiplomatiek en 
geen vriend van journalisten is. Nu dreigt hij openlijk met een kernoorlog en wekt de 
schijn neonazi’s de hand boven het hoofd te houden. 

Trumps opstelling wakkert de tegenstellingen in Amerika en de rest van de wereld aan. 
In Amerika is vóór of tégen Trump zijn een splijtzwam. Het rijt vriendschappen, families, 
buurten en partijen uiteen. In de rest van de wereld groeit nu de angst dat Trump 
binnenkort een uitglijder met rampzalige gevolgen maakt. 

Welk effect heeft de ongrijpbare Trump op ons, in het kleine Nederland? Wakkert hij 
angst aan? En hoe voorkomen we dat ook hier de tegenstellingen groter worden? Of 
nemen we die machtige Amerikaanse president het best met een korrel zout? En is het 
democratische systeem in de VS sterk genoeg om die malle, maar ook slimme Trump in 
toom te houden?” 

 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-doet/POW_03522913/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/wat-trump-met-ons-doet/POW_03522913/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/
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31 augustus – 2 september: Politieke zomerschool Montenegro 

 
Voor SGP Internationaal heeft Van Schothorst deelgenomen aan een Summerschool van de 

Wilberforce Foundation uit Albanië, gehouden in het nabijgelegen Montenegro.  

 

De Politieke Summerschool is in veel opzichten het meest effectieve platform geworden voor de 
Wilberforce Foundation Albanië om de visie te delen van het vergroten van de christelijke 
betrokkenheid en invloed in de politiek, het uitbreiden van ons netwerk van vrienden en partners, 
het toerusten en inspireren van christenen om te slagen in leiderschapsrollen in de publieke arena. 
De Politieke Zomerschool heeft ook de training mogelijk gemaakt van het kernleiderschapsteam van 
de Wilberforce Foundation Albanië door ervaren SGP-leiders. 
 
Het onderwerp van de Politieke Zomerschool was "Civility In Political Discourse - Communication 
Between Majority And Opposition" zal zijn. De relatie tussen de oppositiepartijen in de Albanese 
politiek is extreem gespannen. De vijandelijkheden hebben vaak een ernstige crisis veroorzaakt die 
het land heeft gebracht op de rand van een burgeroorlog. We zijn ingegaan op de vraag wat de juiste 
relaties zijn met politieke actoren die tegengestelde opvattingen hebben en deel uitmaken van 
verschillende politieke partijen. 
 

4-6 september: Netwerk- en Strategie bijeenkomst dichtbij Zagreb, in Kroatië   

 
 

Met een heel aantal gelijkgezinden heeft TCC deelgenomen aan een strategische top om resultaten 

te delen en uitdagingen in kaart te brengen.  

 

21 september: TCC on TV, Family 7:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtc3CFUgLY&t
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12 oktober: TCC Business Network Meeting Nieuwerbrug 

 
We hebben veel geïnvesteerd om de TCC-BN Meeting tot een succes te laten worden. Met veel 

persoonlijke uitnodigingen aan ondernemers per mail, ondersteund met advertenties in het 

Reformatorisch en Nederlands Dagblad en het Katholiek Nieuwsblad was deze avond aangekondigd. 

De opbrengst mocht er dan ook wel zijn: €75.000, nog €25.000 te gaan. We vertrouwen erop dat dit 

ook zal lukken en dat de aanvragen in de VS ook op zullen gaan leveren voor de doelen van TCC. 

 

17-19 oktober: Familiedagen Gorinchem 

 
Transatlantic Christian Council had een stand op de familiedagen, een gezinsbeurs in Gorinchem met 

tienduizenden bezoekers. We hopen dat dit naast bekendheid met doel en werk ook iets extra’s mag 

opleveren voor de Stichting.  

 

 

November 1-2: Geneva Human Rights Committee on ICCPR: Art. 6 ‘Right to Life’ = Right to Death 

 

Het VN Mensenrechten Comité van 18 experts verklaart het recht op abortus en euthanasie 

als (inter)nationaal geldend recht. Dit in tegenstelling tot het normale, ook vanuit christelijk 

perspectief bepleitte, beschermwaardigheid van menselijk leven van conceptie tot een natuurlijke 

dood Dit werd op de eerste verdieping rechts van Palais Wilson aan het meer van Geneve afgetikt. 

 

 

 



5 
 

Hervorming 

Dezer dagen herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Wie Reformatie zegt, zegt 

Luther. En wie Luther zegt, zegt Calvijn. En wie Calvijn zegt, zegt Geneve. Velen zien deze stad als 

hoofdstad van de Hervorming. Wel, dat was niet alleen toen, dat is nog steeds het geval. In Genève 

huizen veel VN-afdelingen. Zo ook deze die gaan over de momenteel zo in de belangstelling staande 

(hervorming van) mensenrechten. Naast de 47 landen tellende Mensenrechtenraad bestaat ook het 

Mensenrechtencomité. Deze bestaat uit 18 door landen voor 4 jaar gekozen experts en vergadert 3 

keer per jaar een maand in Geneve. Belangrijkste taak is om dan landen naast de maatlat te leggen 

om te bezien of zij zich wel houden aan het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 

Rechten. Eens in de ongeveer 4 jaar komt elk van de 169 landen die partij zijn van dit Verdrag op tafel 

bij dit Comité. Dit verdrag werd in 1966 opgesteld, werd in 1976 van kracht toen 35 staten het 

hadden geratificeerd. 

 

Recht op leven? 

Elk van de drie vergadermaanden komt ook het Verdrag zelf op tafel. Tweemaal een sessie van drie 

uur elk. Dan gaat het Comité bezien of en hoe het nader geïnterpreteerd moet worden. Momenteel 

is artikel 6 aan de orde. Dat gaat over het Recht op Leven. Lid 1 luidt: “Every human being has the 

inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his 

life.” Als rapporteur voor dit onderwerp is de Israëlische professor Yuval Shany benoemd. Op 14 juli 

2015 werd een eerste consultatieronde gehouden waar landen en ngo’s hun input konden leveren. 

TCC was daar toen ook bij. Deze moest leiden tot een nieuw General Comment op dit artikel, een 

herinterpretatie naar de waan van vandaag de dag. Het doel is om met nieuw verkregen inzichten 

een geschikte en gezaghebbende richtlijn in te stellen. En over de maatregelen die deelnemende 

staten zouden moeten invoeren om volledig in overeenstemming te handelen met de nieuwe 

interpretatie van de rechten die in het verdrag geborgd worden. Hier is eens te meer te zien dat 

wetten en regels letterlijk genomen moeten worden, het zijn geen zogenaamde ‘levende 

instrumenten’ waarin men op een later moment totaal andere zaken in kan lezen of oordelen. 

Besluitvorming in het Comité geschiedt niet bij heldere stemming, maar onder een verstikkende 

deken van zogenaamde consensus en compromis.  

 

Beschikking over dood 

Het in juli beschikbaar gekomen concept General Comment met maar liefst 71 paragrafen was om 

van te schrikken. Nog niet het schokkends was de toevoeging van seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit aan de lijst van speciaal te beschermen groepen met een aparte status (par 64 en 

27). Het meest schokkende waren de paragrafen 9 en 10. De eerste verhief abortus, de tweede 

euthanasie tot een mensenrecht. Tot en met 6 oktober konden staten, belanghebbenden en 

organisaties hun commentaar indienen op dit concept. Naast 20 lidstaten is hier ook door anderen, 

inclusief TCC, gebruik van gemaakt. Op 1 en 2 november vergaderde het VN-Mensenrechten Comité 

erover in Geneve, TCC was erbij. Men is tot een afronding gekomen tot en met het abortus-artikel 9.  

 

De uitkomst is een verplichting voor lidstaten om abortus volledig toe te staan. 

Het meest pijnlijke moment van het debat vond ik (HJvS) het moment dat na 

een behoorlijk felle discussie zelfs de foetus uit het commentaar geschrapt 

werd. Er moest en zou komen te staan: een levensvatbare zwangerschap. Het 

ging om het Recht op Leven van het individu, de vrouw. Het ongeboren kind 

moest en werd er volledig uitgeknipt. 
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VN schendt menselijk leven en eigen geloofwaardigheid 

Deze uitkomst is volledig in strijd met het huidige internationaal recht wat niet pro-abortus is. En ook 

met de regels van de VN zelf. Het VN Mensenrechten Comité schendt hiermee drie dingen: 1) het 

onschendbare recht op leven van eenieder, en zeker dat van het ongeboren kind, 2) de soevereiniteit 

van lidstaten, die zelf over hun wetgeving op deze gebieden gaan en 3) haar eigen 

geloofwaardigheid, nu ze a) haar mandaat overschrijdt en voor lidstaten de norm voor nationale 

regelgeving voorschrijft, b) nadrukkelijk kiest voor een vaak door links-liberalen gedeeld mens- en 

wereldbeeld zonder een leven-scheppende God.  

 

Artikel 10 over euthanasie is nog niet in discussie gekomen. Dat zal maart 2018 worden als het 

Comité verder vergadert over dit concept General Comment. Maar het de concepttekst en de 

gebleken instelling en houding van de leden van het Comité geven reden tot zorg. Daar geldt 

euthanasie en stervenshulp als een verplicht door lidstaten aan te bieden optie. Je zou deze dingen 

bijna niet geloven. Maar het gebeurt onder je oren en ogen. TCC blijft lobbyen en interveniëren waar 

ze kan en blijft deze zaken tot in de vergaderzalen toe volgen.  

 

November 3: De Biblebelt Globaal? Pitch HJvS, TCC at Lustrum meeting Utrecht 

http://www.dutchbiblebelt.org/nieuws/nieuws-artikel/artikel/uitnodiging-netwerkdag-2017/ 

 
 

23 year seasoned lobbyist Peter Smith working for TCC from Nov 1: more info in next newsletter 

 

November 8: Namens TCC Van Schothort in interview met Algemeen Dagblad over 1 jaar Trump 

Https://www.ad.nl/dossier-een-jaar-donald-trump/10-dingen-waar-de-achterban-van-trump-blij-

van-werd~a31e7eca 

 

November 10: Round Table on Pro-Family Advocacy in the Netherlands, Parliament The Hague 

 

 

 

http://www.dutchbiblebelt.org/nieuws/nieuws-artikel/artikel/uitnodiging-netwerkdag-2017/
https://www.ad.nl/dossier-een-jaar-donald-trump/10-dingen-waar-de-achterban-van-trump-blij-van-werd~a31e7eca
https://www.ad.nl/dossier-een-jaar-donald-trump/10-dingen-waar-de-achterban-van-trump-blij-van-werd~a31e7eca
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Op initiatief van de Nederlandse politieke Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) werd deze 

buitengewoon zinvolle en internationale bijeenkomst over het nut van het gezin georganiseerd. De 

uitnodigende omschrijving spreekt voor zich: “Waarom deze bijeenkomst? Op allerlei manieren staat 

het ‘natuurlijke gezin’ onder druk. Niet het minst door de recente voorstellen van de staatscommissie 

herijking ouderschap. Wat sterk wordt gemist in deze discussie is een organisatie of platform van 

verenigingen die het opneemt voor het ‘normale’ gezin. Terwijl ruim driekwart van de gezinnen 

bestaat uit vader, moeder en eventuele kinderen, krijgen politici veel ideeën ingefluisterd via de lobby 

van het COC of soortgelijke clubs. Waarom bepleit er in Den Haag buiten de christelijke partijen haast 

niemand het belang van talloze gewone gezinnen in onze samenleving?”  

 

Met ruim dertig betrokkenen met name vanuit het Nederlandse werkveld en enkele internationale 

hebben Jan Schippers en Kees van der Staaij een goede duw gegeven richting een bevordering van 

gezinsvriendelijk beleid.  Henk Jan van Schothorst heeft namens TCC middels een pitch haar werk en 

plannen voor de toekomst gedeeld en gepromoot.

 

Colofon 

Transatlantic Christian Council 

Krooslaan 11 

2411 ZP, Bodegraven 

Tel: 06 558 38 607 

Email: info@tccouncil.org 

RSIN Fiscaal nummer: 8524 33 979 

Kamer van Koophandel: 57090181 

Bank rekening nummer: 

IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 

BIC: RABONL2U 

Rabobank Rijn en Veenstromen 

Postbus: 2035 

Postcode: 3440 DA 

Locatie: Woerden, Nederland 

Website: www.tccouncil.org 
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Voorzitter: Drs. Henk Jan van Schothorst, 

coördinator activiteiten TCC, voormalig 

beleidsmedewerker Europees Parlement 

Secretaris: Drs. Jan Schippers, directeur 

Wetenschappelijk Instituut SGP, voormalig 

beleidsmedewerker Europees Parlement 

Penningmeester: Drs. Johannes Luiten, docent 

algemene en bedrijfseconomie, management 

en organisatie, Driestarcollege 

TCC Amerika: Todd Huizinga M.A., voormalig 

Amerikaans diplomaat, medeoprichter TCC 

Raad van Advies: In oprichting 


