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Ik hoop dat velen van u al de kans hebben gehad om de prachtige hoofdstad te bezoeken. 

Dat is de Donau ertussen, aan de linkerkant, dat is de Buda-kant, met het kasteel, dat is de 

zetel van de president en aan de rechterkant zie je ons parlementsgebouw. Bedankt, Henk 

Jan. Dit is nog een foto, van de Buda-kant. Dit is het beroemde Vissersbastion en daar is het 

parlement. En achter mij zijn de beroemdste toeristische plaatsen van Hongarije, met een 

beroemd meer en tienduizenden toeristen bezoeken ze. Henk Jan, Jolanda, beste vrienden, 

welkom op onze ambassade. Ik ben erg blij jullie vanmorgen te zien. Eigenlijk ken ik velen 

van jullie. We hebben elkaar eerder ontmoet in Urk -óp Urk-. Dit was voor mij een mooie 

gelegenheid om voor het eerst de Biblebelt in Nederland te bezoeken en als ik mag beginnen 

met een persoonlijke noot: We hebben veel gemeen met Henk Jan. Beiden hebben we in 

Afrika gewerkt en gediend. Ik als diplomaat op de Ambassade in Kenia en natuurlijk zoals u 

allen weet, Henk Jan in zijn hoedanigheid van beleidsadviseur bij het Nederlands Instituut 

voor Meerpartijendemocratie en we zijn er net achter gekomen dat we van 2007 tot 2009 

beiden twee jaar lang van onze carrière in Kenia verbleven. En ik ben al geruime tijd 

ambassadeur in Nederland, maar het was Henk Jan die mij introduceerde in de Biblebelt en 

die mij uitnodigde op Urk om jou en de lokale bevolking te ontmoeten en te praten over het 

conservatieve beleid van Hongarije en het gezinsbeleid van Hongarije. En dat koesterde ik 

zeer en dat waardeer ik altijd. Want voor het eerst voelde ik me echt thuis in Nederland, 

omdat ik niet hoefde uit te leggen wat conservatisme betekent, wat het pro-gezinsbeleid 

betekent, wat patriottisme betekent en wat het betekent om op te komen voor je waarden. 

Ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooral tegenwoordig. Hoewel het misschien wat moeilijker 

lijkt, denk ik niet dat het dat is. Als je een duidelijke visie hebt, dan weet je waar je voor staat 

en weet je wat je representeert. En dat is wat Henk Jan heeft gedaan met zijn professionele 

carrière. En zoals je weet, toen Henk Jan de Christian Council oprichtte, nee, eerst 

Transatlantic Christian Council, dat werd de Christian Council International als ik me niet 

vergis en vanaf het begin is het nu een wereldwijde franchise geworden, als ik het zo mag 

zeggen. Want u heeft filialen in verschillende landen. U bent door de jaren heen erg druk 

geweest. Ik wou dat ik uw uithoudingsvermogen had. Vanmiddag gaat u naar de Verenigde 

Staten als ik me niet vergis en in de Verenigde Staten gaat u verschillende conferenties en 

evenementen bezoeken. Dus ik denk dat dit het werk is dat mijn regering beoogt en dit werk 

dat u heeft gedaan voor het promoten van familiebeleid in het algemeen, pro-life beleid en 

natuurlijk patriottisme in het bijzonder. Ik denk dat we het belang hiervan niet mogen 

vergeten. Het is geen aantrekkelijk onderwerp tegenwoordig, weet je, het druist erg in tegen 

de liberale mainstream, maar zoals ik al eerder zei, als je opkomt voor je rechten, als je je 

leidende principes hebt, moet het niet zo moeilijk zijn. Het lijkt misschien moeilijk en eerlijk 

gezegd is het dat in sommige gevallen ook, maar je hoeft niet bang te zijn als de Heer bij je is 

en je leidt. Dan is het een werk dat je met een gerust hart doet. Ik wil ook de rol van de 

familie erkennen en vooral die van Jolanda in het werk van Henk Jan. Zoals we allemaal 

weten, zou het zonder een stabiele gezinsachtergrond, zonder een ondersteunende vrouw, 

uiterst moeilijk zijn om ons werk goed te doen. En ik denk dat het nooit genoeg is om deze 

rol te benadrukken die onze echtgenoten in ons leven spelen, dus, Jolanda, wil ik je 



bedanken, ook voor de steun die je door de jaren heen aan Henk Jan hebt gegeven. En dat 

gezegd hebbende, wil ik nu deze onderscheiding aan Henk Jan overhandigen en eerst, als u 

mij toestaat, de verklaring van onze voorzitter, mevrouw Katalin Novák, voorlezen. Als 

erkenning voor zijn steun aan Hongarije, evenals zijn onvermoeibare werk om het Hongaarse 

gezinsbeleid in Nederland te bevorderen en het Joods-Christelijke erfgoed van Europa te 

beschermen, onderscheid ik Henk Jan van Schothorst, directeur van de Christian Council 

International, met het gouden kruis van verdienste van Hongarije. Boedapest, 8 augustus 

2022. Handtekening, Katalin Novák. Gefeliciteerd Henk Jan. Geweldig, een grote eer. Ik ben 

zeer vereerd en vereerd om dit Gouden Kruis van Verdienste van Hongarije te ontvangen en 

ik zal het met trots dragen. Hartelijk dank. Gefeliciteerd. 

 

 


