
Omdat de ambassadeur Nederlands spreekt, spreek ik verder in het Nederlands. En dat is 

het waard. Waarom zijn wij eigenlijk hier? Eigenlijk niet zozeer om mij. Ik ben maar een 

stem. Ik ben eigenlijk een dienaar van de doelstellingen. Wij zijn hier eigenlijk voor 

Hongarije. En voor de politiek van Hongarije, met name de gezinspolitiek. En ik heb aan 

Katalin Novak, die ik persoonlijk ken, al diverse keren gezegd: jullie zijn een stralend 

voorbeeld als het gaat over gezinsbeleid in de wereld van vandaag, in de politieke wereld 

van vandaag. Een ander onderwerp waarvoor ik deze onderscheiding heb mogen ontvangen 

is dat ik er blij mee ben dat Hongarije het christelijk erfgoed van Europa verdedigt tegenover 

misschien wel een christen-vijandige EU. Family tegenover individualisme. Deugden 

tegenover ondeugden. En dat botst. De maatstaf waar Hongarije nog naar wil luisteren of in 

acht wil nemen, dat is Gods woord. In Brussel is steeds meer de maatstaf de mens. En we 

weten wat er uit het hart van de mens voortkomt. Ik had gisteren nog een gesprek, samen 

met Jolanda, met Bert-Jan Ruissen op zijn kantoor. Onze goede vriend en 

Europarlementariër. En ik zei tegen hem: wat vind jij, is Europa nou een vriend of een 

vijand? Hij zei: Ik weet het niet, maar lijkt te tenderen naar het tweede. En dan kom ik uit bij 

een paar voorbeelden, die ik ga noemen, waarin Hongarije ons ten voorbeeld strekt en tot 

steun is. Dat is bijvoorbeeld de nieuwe 20-jarige, bindende handelsovereenkomst van de EU 

met ACP landen, de African, Caribean and Pacific states, 79 in totaal. Ik was zelf als 

beleidsmedewerker van de Eurofractie betrokken bij het eerste Cotonou agreement, van 

2000 tot 2020 met deze groep landen en nu is dat weer onderhandeld geworden om het 

voor de andere 20 jaar uit te breiden. Maar daar heeft de EU verdekt ingebracht allerlei 

onderwerpen, zoals Comprehensive Sexuality Education, zoals Sexual and reproductive 

health and rights. In verdekte termen, dat de landen ook zouden moeten voldoen aan het 

inbrengen en uitvoeren van de ICPD review conferences. Dat zijn liefhebberij conferences 

van een aantal progressieve landen met outcome documents die niet bindend zijn. Maar die 

de EU bij de VN niet voor elkaar krijgt, maar in dit bindende verdrag heeft ingebracht. De 

status van het verdrag is dat het nu is uitonderhandeld. Niet met de landen, maar met het 

secretariaat van die landen in Brussel, wat door de EU wordt betaald. Wiens brood men eet, 

wiens woord men spreekt. Dat is het uiteindelijk geworden. Nou, dat is ons ter kennis 

gekomen door een diplomaat uit Namibië, die bij de VN had gewerkt en deze termen 

herkende. Die heeft ons opgebeld en die zei: weet je wel wat er in het verdrag staat? De 

status is dat het nog getekend moet worden door de landenleiders en ook geratificeerd door 

de parlementen in Afrika en de Caribische gebieden. Die heeft dat ons gezegd en dat hebben 

we onderzocht en geanalyseerd. We zijn nu druk bezig, ik ben er verschillende keren voor in 

Afrika geweest en ik zal er ook nog wel heel wat keren komen, om hen bewust te maken van 

wat hier aan de hand is. Waarvoor mensen gaan tekenen. Dus nou, ik zal niet uitweiden wat 

ik er allemaal aan doe, maar ik heb het idee dat we een goede kans maken om de landen 

zodanig bewust te maken dat zij niet zullen tekenen, tenzij deze provisies worden 

geneutraliseerd. Waarom vertel ik dit? Omdat in Europa de Europese commissie tegen ons 

zegt: nee, er kan niets veranderd worden aan het verdrag. Het is gewoon wat uit is 

onderhandeld is onderhandeld. Maar er is gelukkig één land in Europa dat zegt: Nee, dank je. 

Want er staan een aantal provisies in over migration, die ons niet bevallen, die bovendien 

geen bevoegdheid van de EU zijn. Niet allen migraton, ook onderwijs -Comprehensive 

Sexuality Education-, abortion, als dat al gezondheidszorg zou zijn. Dat is ook geen 



competentie van de EU. Maar de commissie zegt: Nee, er kan niks aan veranderd worden en 

het moet zó getekend  en genomen worden en anders niet. Wij hopen zeer dat Hongarije, 

die opnieuw zijn nek uitsteekt hierover, sterk zal blijven staan, zodat de tekst toch zal 

moeten veranderen op migration, want als het daarop verandert, dan kan het ook op andere 

punten veranderen, die wij en Afrikaanse landen veranderd willen zien. Dat is één 

voorbeeld. Dan een ander voorbeeld. Wie herinnert zich niet vorig jaar juni toen Hongarije in 

het nationale parlement onderwijswetten aannam, die kinderen tot 18 jaar moesten 

beschermen homopropaganda, transpropaganda en al dit soort zaken. Een fantastische wet. 

Een voorbeeld. Ik zie onderwijsmensen staan. Jan… Een voorbeeld, om kinderen daarvoor te 

beschermen. Het bracht Europese leiders, met Rutte voorop, tot de uitspraak, in woede 

gedaan: Óf Hongarije heeft te buigen voor de waarden van de regenboogvlag, óf ze moeten 

vertrekken uit de Europese Unie. Opnieuw: geen enkele competentie of bevoegdheid van 

Europa over deze zaken. Toch deze zo vergaande uitspraak. Ik weet, Paul staat daar in het 

hoekje, die is ontploft toen en ik ook. Ik dacht: dit zal toch niet waar zijn. En toen heb ik de 

pen gepakt en toen heb ik dit ding geschreven. Ik zag hem pas staan en dacht: dat komt 

mooi van pas. Een Certificate of Appreciation. Ik zal ‘m voorlezen: For Life, Family and 

Freedom. In appreciation for your untiring dedication to support the cause of Life, Family 

and Freedom and to promote Christian values in education and politics. Awarded by the 

board members of the Christian Council International and Transatlantic Christian Council. To 

Prime Minister Victor Orbán, the Hungarian government and Ambassador Koscis in 

recognition of your tireless efforts and commitment we award you this certificate. Die heb ik 

toen gebracht hier in de Ambassade. Ik ben op het vliegtuig gestapt en ik had daar een 

conferentie waar ook Orbán en Katalin Novák spraken. Ik heb toen aan Katalin Novák 

overhandigd, met een foto. Ik zeg: ik wil graag laten weten, dat er velen zijn die wél aan jullie 

kant zijn en die blij zijn dat er een land is dat rechtop blijft staan tegen deze hele 

ideologische oorlogsvoering, zou je bijna kunnen zeggen. En dat deed me ook denken aan, ik 

heb nog weleens wat gestudeerd vroeger, geschiedenis, history of the European Union en ik 

heb daar een eindscriptie geschreven, het is bijna een thesis, van 224 bladzijden. Dat gaat 

over de wording van de EEG, tussen 1957 en 1961 en dan uit de notulen van de ministerraad 

hoe Nederland daar in stond. En Nederland, ik heb het zo genoemd: het buitenbeentje in de 

club van zes. Nederland wilde wereldwijde handel blijven bedrijven en de andere vijf landen 

wilden een douane unie, met het invoeren van hoge tariefmuren, dat. Dat was Nederland. In 

het Engels heette die: Alone within the six. En ik heb het ook een oranje kleur gegeven. En 

dit is ook Hongarije. Té vaak alone within de 27. Veel te vaak. En wij zijn ook hier om er 

gezamenlijk aan te werken, maar ook om te laten weten dat je niet alleen staat. Laat ik één 

zinnetje uit het hele boek noemen: dat was minister Zijlstra van financiën uit die tijd. En die 

zei om de Nederlandse onderhandelaars op te scherpen. Hij zei, en dat is goed om te 

onthouden, hij zei: Als men iets in Brussel wil bereiken, zal men eerst de sfeer grondig 

moeten bederven. If you want to achieve anything in Brussels, spoil the atmosphere 

thoroughly. En dat is niet omdat wij de sfeer willen bederven, maar omdat we wat willen 

bereiken en dat moet Hongarije tegenwoordig ook regelmatig doen. Dan, als je in Hongarije 

komt, ik heb het net al gezegd tijdens het kopje koffie. Als we daar komen in Budapest, we 

zijn er verschillende keren geweest met diversen van jullie, als je daar komt, Hongarije, 

Budapest, Beehive. Het is een soort bijenkorf waar je af en toe komt en gevoed wordt door 



politieke punten waarvan je zegt, jongens ja, wat is dat geweldig. Ik heb een boek 

meegekregen, van Katalin Novák zelf gekregen. Dat is: Family friendly decade. Als je uit het 

vliegtuig komt dan zie je, hè, Jan, je weet het nog hè, Family friendly Hungary staan. Dat is 

wat je ziet staan op de borden. Dit staat vol met allerlei policies over gezinsvriendelijke 

politiek. We zullen er is doorheen gaan Diederik en ook op de fractie. Ik heb er ook een 

artikel over geschreven met Jan Schippers (van het wetenschappelijk bureau van de SGP) en 

voorzitter van de Raad van Toezicht van de CCI. We hebben een artikel geschreven voor het 

blad van Evert van Vlastuin. CNE.news. Voor Rutte IV, om te putten uit wat Hongarije heeft 

gedaan. En ik heb het ook geschreven hier: Hungary, an inspiring example. Daar staan heel 

veel goede punten in, die door Nederland nog weleens meegenomen zouden kunnen 

worden. Dan, Nederland heeft hele oude banden met Hongarije. Ze waren niet altijd zo 

slecht zoals helaas Rutte ze heeft gemaakt. Rutte, die het vertrouwen van de Nederlandse 

bevolking een eind kwijt is, zelfs dat van mij. In deze hele discussie, over de boeren issues en 

ook migration issues. Nederland had vroeger een goede band met Hongarije. 


