
Dag 4 Holland on the hill 

____________________________________________________________________________________ 

  

Dat is nog eens een taxi nemen: “goodmorning, to the Capitol, please”. In het gebouw 

passeer ik security en loop ik vervolgens op eigen houtje door de gangen op zoek naar mijn 

contactpersoon William Wolfe. Het kantoor waar ik deze week ben heeft hem gevraagd om 

mij een rondleiding te geven.  

 

William blijkt een van de elf (!) medewerkers van House of Representative lid Virginia Foxx. 

Omdat zijn baas nu naar haar homedistrict in North Carolina is om haar herverkiezing op 

dinsdag veilig te stellen heeft William alle tijd voor me. Hij leidt me rond door de gangen en 

zalen van het Capitool. Ik beleef wederom een Frank Underwood moment als ik op de stoel 

van “the speaker of the House” mag zitten in de vergaderzaal met recht tegenover me “the 

aisle” die de Democraten van de Republikeinen scheidt. Bij het afscheid spoort William me 

aan om tot een actievere invulling van het enig ware geloof in Jezus Christus te komen. Ik 

beloof hem er over na te denken en zet koers naar de Library of Congress. Idee is om een 

uurtje rustig te lezen in de mooiste bibliotheek van de wereld. Eerst nog een selfie genomen 

op de trappen van het Capitool- Hein on the Hill… In de bibliotheek blijk ik eerst lid te moeten 

worden om de grote reading room in te mogen; ik neem genoegen met de Afrika leeszaal. 

Daar is net een lezing gaande over de kleuren en bedrukkingen van textiel en gewaden van 

Afrikaanse stammen en de grote rol die het Nederlandse bedrijf Vlisco daar in speelt. 

Grappig, Vlisco was één van mijn klanten in mijn eerste baan bij NCM die hen verzekerde 

tegen wanbetaling van hun afnemers.  

 

Met de metro ga ik vervolgens richting Nederlandse ambassade. Deze bevindt zich in een 

woonwijk met gezinnen die zich opmaken voor Halloween. Voorbij de grafstenen in de 

voortuinen tref ik een zeer hartelijke ontvangst door Rob Anderson (politieke zaken), Ilse van 

Overveld (communicatie) en Floris Winters (digitale diplomatie). We hebben een open en 

interessant gesprek over de Amerikaanse lobbypraktijk en de Nederlandse inzet om de 

reputatie van ons land in de VS te vergroten. De ambassade is hier zeer actief in met een 

creatief “Holland on the Hill” concept dat Amerikaanse politici bij Nederland betrekt via o.a. 

WK voetbal, Heineken lectures en relevante onderwerpen als Sea Level Rise. Twee 

Members of Congress met Nederlandse voorouders – Chris van Hollen en Bill Huizenga- zijn 

steunpilaren van dit programma. We bespreken mogelijkheid en onmogelijkheid van 

toepassing van de Amerikaanse grassroots en grasstops partijken in Nederland en voor de 

ambassade in de VS. Ik merk dat het erg prettig is om weer even Nederlands te spreken en 

me volledig uit kunnen drukken (en alles volledig te kunnen volgen wat er tegen me gezegd 

wordt).  

 

In de Starbucks bij het metrostation tref ik een email aan van de Public Affairs Council of ik 

zin heb in een Halloween borrel die ze voor hun leden organiseren. Ik ga er spoorslags naar 

toe maar tref een halfduistere zaal in Halloween sfeer met harde muziek vol met mensen die 

elkaar goed kennen. Na een half uurtje en drie gesprekken waar ik me zelf enthousiast 



introduceer bij Amerikaanse vakgenoten –“Hello, I am Hein, from GKSV in Amsterdam” houd 

ik het voor gezien en volg ik de tip van collega Charlotte op om bij de Cheesecake Factory te 

gaan eten. Prima keus: 40 soorten cheesecake. Ik kies de “white chocolate double 

raspberry” variant en besluit de avond met de kersverse actiefilm John Wick (Pulp Fiction 

meets Lassie) in de bioscoop aan de overkant. 


