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Nieuwsbrief 8, januari 2018 
Transatlantic Christian Council 

Doelbedrag €100.000 gehaald: 
Voor het Project Bruggenbouw 2017 is het 
doelbedrag van €100.000 binnengekomen. 
Dat was het mooie resultaat van de TCC 
Business Network meeting van 12 oktober 
en van giften daarna. We zitten nu in een 
proces van het doen van 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 bedreigend geweld Europa en 
Amerika binnen spoelt. Die vrijheid 
vervangt voor 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 Gerechtigheid en 
Duurzame Vrijheid’ 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 + Lustrum 24/25-01: 
Lees verder om colofon en verdere 
activiteiten vanaf half november te lezen, 
zoals netwerkopbouw in het Europees 
Parlement in Brussel. Op de Mars voor het 
Leven in Den Haag sprak onze nieuwe 
collega en doorgewinterde VN-lobbyist 
Peter Smith de samengestroomde 
menigte toe. Verder: voor het eerste 
lustrum van TCC worden bijeenkomsten 
gehouden op 24 en 25 januari 2018 met 
Kees van der Staaij en over 1 jaar Trump 
en Gabriele Kuby over genderideologie. 

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 Bruggenbouw 2017: Geslaagd! 

 
 

We zijn dankbaar dat de eerste 100.000 euro is binnengekomen voor het 3-jarig TCC-project ‘Voor 

Gerechtigheid en Duurzame Vrijheid’. Om dit project ook daadwerkelijk van start te laten gaan zetten 

we vol in op verdere fondsenwerving, zowel in Nederland als in Amerika. 

 

16 november voor Wetenschappelijk Instituut SGP: Guidolezing door mr. J.P.H. Donner 

 
 

In het 500e jaar van de Reformatie staat de Guidolezing in het teken van de invloed van deze 
stroming op het denken over politiek, rechtsstaat en democratie. Dit voorjaar signaleerde de heer 
mr. J.P.H. Donner in het jaarverslag van de Raad van State een groeiende tegenstelling tussen 
rechtsstaat en democratie. Sommige politici schamperen over andere gezagsdragers. ‘Uiteindelijk 
zullen rechtsverhoudingen (…) wijken voor krachtsverhoudingen.’, zo schrijft hij in het jaarverslag. 

Is ons politiek stelsel en ons democratisch denken en doen toe aan een hervorming? Welke 
denklijnen uit de Reformatie kunnen ons hierbij inspireren? Wat is de opdracht van politici, burgers, 
scholen, universiteiten, kerken en andere instellingen? Daarover ging de derde Guidolezing die de 
heer Donner in de reformatiestad Woerden heeft uitgesproken voor ruim 100 aanwezigen.  
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Ook TCC was vertegenwoordigd bij dit event van TCC-bestuurslid en directeur van het WI-SGP Jan 
Schippers, alsook oude vrienden. Naast TK-lid Van der Staaij was daar ook oud-Europarlementariër 
Leen van der Waal, die van meet af aan TCC van harte steunt en volgt. Een genoegen. 

21-22 november: Goed werkbezoek in Schotland aan onze nieuwe collega bij TCC: Peter Smith 

 

 

Bij TCC kennen we Peter Smith al voor meerdere jaren. Het eerste contact moment met hem was in 

2015 in New York. Daar stelde hij zich beschikbaar om TCC te helpen bij het proces om zich te 

accrediteren bij de Verenigde Naties (VN). De tweede keer dat we elkaar troffen was in januari 2016 

in een bus van Phoenix naar de Grand Canyon. Vanwege een sneeuwstorm aan de Oostkust van de 

VS konden we toen niet eerder terug naar Europa en was deze dagreis voor de vastgelopen 

conferentiegangers georganiseerd. Eind mei 2016 was TCC aan de orde van behandeling in het NGO-

Committee van de VN in New York om al dan niet geaccrediteerd te worden. Op dinsdag 24 mei is 

dat gelukt. De wijze waarop zullen we nooit vergeten, geloofd zij God. 

Voor zijn bijstand was TCC Peter Smith nog altijd een steak dinner verschuldigd. In oktober 2017 

liepen zijn werkzaamheden van 23 jaar voor een andere organisatie af. Bij zijn afscheid herinnerden 

we hem aan dat beloofde dinner en nodigden Peter uit naar Nederland. Vervolgens kwamen we 

overeen dat Peter namens TCC zijn talenten en ervaring zou aanwenden in het kader van de door ons 

ontwikkelde Project Description 2018-2020. Van Schothorst is vervolgens naar zijn woonplaats 

Prestwick bij Glasgow in Schotland afgereisd en het werk en uitdagingen besproken. Ook mocht TCC 

een lezing houden in de plaatselijke Baptist Church.  
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24-26 november Oekraïne 

 
Bezoek aan leerzame conferentie (organisatie VOE) bij daar al 1000 jaar levende gereformeerde 

Hongaarse (nu) minderheid, Transkarpatië, Oekraïne. Gesproken over Westerse view op 

onwenselijke taalwet die les in Oekraïense taal verplicht. Hun grootouders zijn ongewild 5x van 

nationaliteit veranderd. De tweede lezing ging over TCC, zijn opzet en zijn werk. 

 

https://www.rd.nl/bescherm-hongaarse-minderheid-in-oekra%C3%AFne-1.1451935 

Bescherm Hongaarse minderheid in 

Oekraïne 

Henk Jan van Schothorst 
08-12-2017 
Opinie 

 

„Kiev stelt dat de les- en spreektaal op alle scholen in het land Oekraïens moet 
worden.” beeld AFP, Anatolii Stepanov 

„Kiev stelt dat de les- en spreektaal op alle scholen in het land Oekraïens moet worden.” beeld 
AFP, Anatolii Stepanov 

https://www.rd.nl/opinie
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De Oekraïense taalwet brengt de Hongaarse minderheid in Oekraïne in de 

problemen. Zij moet haar cultuur kunnen waarborgen, aldus Henk Jan van 

Schothorst. 

Vertegenwoordigers van de Hongaars-gereformeerde gemeenschap in Oekraïne 

klopten onlangs aan bij de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de 

SGP. Ze hadden een probleem. Kiev stelt dat de les- en spreektaal op alle scholen in 

het land Oekraïens moet worden. Ook op hun scholen. Daarom vroegen ze of wij iets 

wilden komen vertellen over hoe het Westen kijkt naar minderhedenbeleid en het 

Oekraïense besluit. 

Op het eerste gezicht lijkt deze wet niet onredelijk. Van inwoners van een land mag 

je toch verwachten dat zij de landstaal spreken? Een gemeenschappelijke taal is een 

belangrijke verenigende factor voor een volk. De grote Russische minderheidsgroep 

kan dan beter integreren in de Oekraïense samenleving, zo is de gedachte. 

Een neveneffect van deze wet is dat hij ook kleinere minderheden in het westen van 

Oekraïne treft, zoals Roemenen, Wit-Russen, Bulgaren, Hongaren en Polen. Deze 

zijn door allerlei grensverknippingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog 

binnen de Oekraïense grens terechtgekomen. Als tegemoetkoming mogen 

minderheden de eerste vier jaar les blijven krijgen in hun moedertaal. 

Weerstand 

Met name bij de Hongaarse minderheidsgroep is de weerstand tegen de taalwet 

groot. Anders dan andere, meer versplinterde groepen wonen zij al van oudsher als 

hechte groep bij elkaar op een smalle strook land aan de westkant van het 

Karpatengebergte, tegen de Hongaarse grens aan. Het dorpje dat wij bezochten lag 

200 meter van de Hongaarse grens. De ruim 1400 inwoners noemen en voelen zich 

Hongaars. Ze spreken uitsluitend Hongaars en houden zelfs de Hongaarse tijd aan, 

die bij de grens eigenlijk verspringt. Ze hebben eigen Hongaarse scholen, vierden 

500 jaar Reformatie en richten zich geheel op Hongarije. 

Toen we opvoerden dat de geschiedenis zich niet liet herschrijven en dat ze nu 

eenmaal Oekraïens staatsburger zijn, was hun repliek: „Onze grootouders zijn 

geboren als Hongaar, werden toen Tsjecho-Slowaak, in de oorlog weer even 
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Hongaar, daarna Sovjetburgers en vanaf 1990 werden ze Oekraïens. Onze 

Hongaarse taal en cultuur stempelt dit gebied al duizend jaar.” 

Rompstaat 

In Hongarije is deze taalwet ook niet onopgemerkt gebleven. Dit land lijdt nog steeds 

aan het trauma van Trianon, het verdrag uit 1920 dat het land tot rompstaat 

verkleinde. Nog altijd komt Hongarije op voor de miljoenen Hongaren die buiten zijn 

grenzen in omringende landen leven. Meer nog dan rechtstreeks richting Oekraïne 

probeert Hongarije de druk op de Oekraïense taalwet op te voeren via de Europese 

Unie. Niet dat deze route een grote kans van slagen heeft. Brussel en Boedapest 

onderhouden uiterst koele relaties met elkaar. Zo sommeert Brussel Hongarije tegen 

zijn uitdrukkelijke wil in een multiculturele samenleving te worden door verplichte 

opname van vluchtelingen. Met de slagen van het verleden is Hongarije uiterst zuinig 

op zijn Hongaarse identiteit. Premier Orban waarschuwt dan ook voor de „etnisch-

culturele vermenging, ontchristianisering en islamisering” van West-Europa en dat 

het continent „culturele zelfmoord” pleegt. 

Associatieverdrag 

De EU heeft echter ook een ontluikende relatie met Oekraïne door het op 1 

september in werking getreden associatieverdrag. Daardoor kunnen Oekraïners 

bijvoorbeeld visumvrij naar EU-landen reizen. Onze Hongaarse vrienden stellen dat 

Oekraïne hierop gewacht heeft, om vervolgens vier dagen later, op 5 september, de 

taalwet aan te nemen. 

Vrijdag stond er weer een vergadering van de EU-Oekraïne Associatieraad gepland. 

In het voorbereidende document wordt de taalwet wel genoemd, maar er wordt geen 

standpunt over ingenomen. 

Verder is het de vraag hoe blij je moet zijn met de Brusselse reikwijdte van het begrip 

minderheden. Hoewel lhbt-rechten nergens in het associatieverdrag worden 

genoemd, werden in het actieplan voor visumliberalisering de rechten voor seksuele 

minderheden als bindende voorwaarde gesteld. 

Balans 
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De route om tegen de taalwet in te gaan via de parlementaire assemblee van de 47 

lidstaten tellende Raad van Europa (RvE) had meer succes. Ondanks een 

verdedigende rede van president Porosjenko van Oekraïne werd op 12 oktober in 

Straatsburg met name het gewraakte artikel 7 van de onderwijswet bekritiseerd. Dat 

garandeerde geen balans tussen de officiële taal en talen van nationale 

minderheden. Besloten werd de wet na te volgen en ter beoordeling door te sturen 

aan de zogenaamde Venetiëcommissie, een raadgevend orgaan van wetsgeleerden 

van de RvE. Deze zal deze maand waarschijnlijk adviseren dat de Oekraïense wet 

aangepast moet worden. De reactie van de Oekraïense minister van Onderwijs was 

dat de regering „klaar is om deze aanbevelingen te overwegen.” 

De VOE en SGP-Europarlementariër Belder blijven de Hongaren in Oekraïne helpen 

om deze wetgeving in Kiev aangepast te krijgen. Duidelijk is dat je, als je je in een 

land vestigt, ook die taal moet aannemen. Maar als dusdanig historisch gewortelde 

minderheid heb je recht op onderwijs in de moedertaal. Dat is ook in lijn met het 

Europees handvest voor regionale en minderheidstalen. Tegelijkertijd mag een staat 

wel verlangen van scholen dat de staatstaal als vak gegeven wordt. 

De auteur is bestuurslid van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) 

van de SGP en was delegatielid Oekraïne. 

 

 

5-6 december: European Prayer Breakfast plus conference 

 
Op uitnodiging van Aloiz Peterle, Sloveens lid van het Europees Parlement (EP), was TCC aanwezig bij 

het Europees gebedsontbijt in het EP. Daarbij zijn altijd veel Christelijke politici en 

vertegenwoordigers van organisaties uit Europa en verder aanwezig, een uitgelezen kans om te 

netwerken. Voorafgaand aan het ontbijt was TCC aanwezig bij een netwerk dinner in het gebouw van 

de Europese Commissie. Aansluitend namen we deel aan een conferentie “From Balfour Declaration 

to Start-Up Nation: How can Europe and Israel prepare for the Future?”, met als gastheren MEP Bas 

Belder and MEP Branislav Škripek.  
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Zateterdag 9 – woensdag 13 december: Mars voor het Leven en Peter Smith in Nederland 

 
 

Speech Peter Smith: 

Introduction 

For the past 23 years Mr Smith has lobbied at UN meetings in New York and around the 

world, in total attending around 140 such events. He has represented the International Right to 

Life Federation and SPUC, and now works for the Transatlantic Christian Council. 

 

Speech 

There is no international right to abortion, no treaties legalize abortion. At every UN meeting 

where abortion is even implied there is a storm of disagreement. 

Recently the Human Rights Committee in Geneva, which monitors implementation of the 

International Covenant on Civil and Political Rights has been trying to fabricate a right to 

abortion 

 Article 6 of that covenant states: 

1. Every human being has the inherent right to life. 

5. Sentence of death…. shall not be carried out on pregnant women. 

 

Now this committee has issued a draft General Comment 36 on the right to life which states: 

 States parties must provide safe access to abortion to protect the life and health of 

pregnant women 

So another compliance committee at the UN has invented a right to abortion.  They are not 

alone, the CEDAW (Convention on Elimination of discrimination against Women) 

compliance committee has been doing this for years. These are fake rights. You cannot make 

a wrong, that is abortion, into a right. 

These compliance committees make many grand pronouncements, but these are not binding 

on sovereign nations.  The only sure way to force a country to change its laws is by invading 

it and taking over its government, I am not advocating this. The next way to get countries to 

change their laws is to trick them. These UN compliance committees are experts in this field.  

They proclaim a right to abortion where there is not one. Rich countries donating money to 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
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poor countries can also put pressure on them to change their laws. He who pays the piper 

picks the tune. 

 

The most widely accepts Convention at the UN is the DECLARATION OF THE RIGHTS 

OF THE CHILD adopted by UN General Assembly in 1959. In its introduction it states: 

 

   WHEREAS the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special 

safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth, 

 

So the UN should be pro-life, but many people in the system are not. 

 

Who would have believed that Communism would fall in Russia and Eastern Europe in the 

late 1980s? But a Pope preached in Poland, fear not. Ronald Regan said tear down this wall in 

Berlin. Maggie Thatcher visited Solidarity and encouraged them. People prayed and an evil 

empire fell. 

 

Now to end, in 1996 there was a big UN conference in Istanbul. Around 140 pro-lifers 

attended, I was there being a bit of a trouble maker. The pro-abortion countries, mainly the 

EU, got nothing for their evil agenda at this meeting. There were three Dutch grannies there 

who prayed, which was wonderful. I call it the miracle of Istanbul. 

 

Continue to pray and lobby peacefully to end abortion. 

 

God bless you. 
 

 
 

Op 9 december vond de Mars voor het Leven plaats op het Malieveld in Den Haag. Deze was 

georganiseerd door Schreeuw om Leven. Voor ongeveer 15.000 aanwezigen mocht, naast leidende 

christelijke politici als Kees van der Staaij en Gert Jan Segers, ook Peter Smith spreken over het pro-

life werk bij de VN, waarbij Henk Jan van Schothorst hem vertaalde. Vervolgens liepen we mee in de 

Mars. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om verder te spreken over de 

werkzaamheden. Na een verblijf van ruim drie weken op zijn geboorte-eiland Tasmanië zou Peter 

voor het Lustrum nog naar Nederland komen van 25-26 januari en vervolgens van 28 januari – 9 

februari aanwezig zijn bij het NGO-Committee van de VN in New York. 
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20-21 december: Conferentie Hilla (Babel), Irak 

Thema: Elements of democracy and re-building the Iraqi State 

 

 
 

 
 

Op 20 en 21 december was er een conferentie in Hilla in Irak, zo’n 100 km onder Bagdad. Thema was 

“Elements of democracy and re-building the Iraqi State”. De bijeenkomsten waren georganiseerd 

door VOE-SGP en delegatie bestond uit Henk-Jan van Schothorst, bestuurslid, en Kees Knulst, 

coördinator.  
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Op de eerste dag, op 20 december en 62 aanwezigen, werd de conferentie gehouden in de enige 

kerk in Hilla, waar (helaas) nog maar enkele christelijke families wonen. Sinds 2003 zijn veel 

christenen vertrokken uit de stad, naar plaatsen in Irak waar meer christenen wonen, maar vooral 

ook naar Europa en de USA.  

Op de tweede dag, 21 december en 45 aanwezigen, werd – na een bezoek aan de ruïnes van het 

oude Babylon en het naastgelegen vml. paleis van Saddam Hussein – de conferentie voortgezet in 

een cultureel centrum in Hilla. Behalve christenen waren ook andere overtuigingen en politieke 

stromingen vertegenwoordigd, waaronder Sjiieten, Soennieten en seculieren. Het publiek was 

volledig anders dan op dag 1, zodat de onderwerpen werden herhaald. Kees hield opnieuw zijn lezing 

over de toekomst van het federale Irak, maar ging vervolgens meer in op civil society en de theory of 

change. In een politieke realiteit waar corruptie en nepotisme hoogtij vieren, komt het aan op het 

bundelen van de tegenstemmen via media, scholen, organisaties etc. in een vreedzaam protest. 

Henk-Jan ging opnieuw in op de noodzaak van een morele basis onder de democratie en de behoefte 

aan integere leiders. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur: 

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 

 


