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Samenvatting:
Na de Trans-Atlantische Top in het VN-gebouw op Manhattan hebben in Washington D.C.
diverse opvolgingsgesprekken plaatsgevonden na de TCC-events van 10-12 september daar.
De belangrijkste daarvan waren die met twee Congressman. De eerste was Chris Smith, die
de zalen in het Capitool en de Library of Congress voor TCC ter beschikking had gesteld.
De tweede was met scheidend Congressman Frank Wolf die een van onze hoofdsprekers
was op de hoofdconferentie van 11 september. Beiden hebben grote belangstelling aan de
dag gelegd voor het werk van TCC. Naast beleidsvragen, waarop Trans-Atlantische
samenwerking versterkt kan worden, hebben we ook besproken hoe zij eventueel formeel in
de TCC gelederen een plaats kunnen krijgen, bijvoorbeeld als erelid of als leden van een
Raad van Advies. Daarnaast hebben we gesproken met diverse belangrijke contacten en
verdere samenwerkingsopties besproken. Een andere concrete opbrengst is het gelegde
contact tussen Kees van der Staaij en Chris Smith over hulp bij de zoektocht naar de
vermiste Nigeriaanse meisjes, die zijn gekidnapt door Boko Haram. 2 van hen ontmoette ik.
Maandagmorgen 8 december in alle vroegte vertrok ik uit Manhattan, New York. Een busreis
van 3 kwartier bracht mij naar het vliegveld Newark. Een auto huren kost daar weinig en het
is makkelijk als drop-off plaats voor de auto omdat ik van Newark donderdagavond weer naar
Nederland zal vliegen.

Freedom Tower, ‘vervanger’ van Twin Towers

Statue of Liberty

Na een autorit van een kleine 4 uur kwam ik via aloude en bekende steden als Philadelphia en
Baltimore aan in hartje Washington D.C. Op steenworp afstand van het Congress gebouw
staat daar het huis en kantoor van het Center for Christian Statesmanship. Deze organisatie
verzorgt Bijbelstudies voor medewerkers op Capitol Hill en geestelijke ondersteuning aan

Congressleden. Via via kwam ik in juni dit jaar in contact met directeur George Roller. Hij
stelde toen de vergaderruimte beschikbaar voor diverse programmapunten tijdens de
bijeenkomsten van de Transatlantic Christian Council (TCC) van 10-12 september eerder dit
jaar. Onder meer de Congressleden Bill Huizenga uit Michigan en Vicky Hartzler uit
Missouri kwamen langs, vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken de directeuren van de
bureaus International Religious Freedom en Europese Zaken en vanuit het Pentagon de een
overlevende van de aanslagen van 9/11 en een dominee van het Pentagon. Dit gebouw was
vertrekpunt voor onze conferentie in het tegenover het Capitool gelegen Library of Congress.

Congressman Bill Huizenga, Michigan

Dominee Pentagon, herdenking 9/11

Met Roller evalueerde ik de bijeenkomsten en besprak manieren van verdere samenwerking
en een eventueel bezoek van hem aan Nederland. Net als eerder was ik uitgenodigd bij hem te
overnachten in zijn huis in Manassas, drie kwartier onder Washington.

George Roller met z’n vrouw en kaasschaaf

Dinner bij de Rollers

Op dinsdagmorgen bereidde ik diverse af te leggen bezoeken voor. Op dinsdagmiddag was de
eerste afspraak met Congressman Smith van New Jersey. Ondanks de drukke afrondingsweek
van het parlementaire jaar met vele stemmingen nam hij maar liefst twee volle uren de tijd
voor onze afspraak. Hij was spreker op onze bijeenkomsten van zowel 11 als 12 september en
is erg enthousiast over het werk van de TCC. Belangrijke zaken die zijn aandacht hebben zijn
onder meer het inbrengen van het concept van het natuurlijke gezin in de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze nieuwe doelen moeten de Millennium Ontwikkelings
Doelen, die van 2000-2015 gelden, voor een nieuwe periode van 15 jaar opvolgen en gelden
als nieuwe richtlijnen voor hulp bij ontwikkeling. In de ontwerpen voor deze nieuwe doelen
wordt op dit moment het natuurlijke gezin niet genoemd. Wel abortus en moderne vormen

van seksueel verkeer en samenleven als beoordelingscriteria voor hulp. De Congressman had
ik ook ontmoet op de vergadering van 5 december in New York over versterking van de
waarden van het gezin in VN documenten. Dat vond hij een goede vergadering, alleen hij
miste referentie naar God bij alles wat gezegd werd. Juist omdat de TCC in naam, raad en
daad die referentie als ijkpunt in het debat wil meenemen was hij zo geïnteresseerd in TCC.
Andere onderwerpen die zijn aandacht hebben zijn onder meer mensenhandel, het recht op
leven, anti-semitisme, China (met name godsdienstvrijheid en het een-kind beleid), bioethiek, Boko Haram, Isis en het opkomen voor klassieke vrijheden op allerlei gebied. We
vonden vele aanknopingspunten voor mogelijke samenwerking en het verbinden van
Europese politici met deze geluiden. Concrete opbrengst was de gelegde connectie met Kees
van der Staaij (SGP) die begin januari naar Nigeria reist en met SDOK (Stichting de
ondergrondse Kerk).

Een 2 uur durende meeting op kantoor Congressman Chris Smith, New Jersey
Op woensdagmorgen van 10-11:30 was ik uitgenodigd om een update over TCC te geven bij
de Americans for Tax Reform. Dat was al voor de tweede keer dat ik daar mocht spreken, 3
september was de eerste maal. Een stuk of 10 mensen en organisaties die wat nieuws hebben
ontwikkeld of een boek willen presenteren kunnen dat in 3-5 minuten neerzetten. Een leuk
concept, wat per keer meer dan 100 geïnteresseerde bezoekers en journalisten trekt. Ik ben
gelijk uitgenodigd voor een volgende keer om de uitkomst te bespreken van de al 2 jaar
slepende rechtszaak in Nederland rondom verkrijging van de belastingvriendelijke ANBIstatus. We hopen daar in het eerste kwartaal van 2015 duidelijkheid over te krijgen.

Update gegeven over TCC op kantoor van Americans for Tax Reform

Direct daarna haastte ik me naar m’n volgende volgende afspraak met de vrouw van
Congressman Smith. Zij leidt het Parliamentory Network for Critical Issues. Doel is de
bevordering van respect en waardigheid op onze globe voor het leven door wet en beleid. We
bespraken mogelijkheden voor het wederzijds versterken van ons werk. Na 20 minuten
nodigde Congressman Smith ons weer uit in zijn eigen kantoor om opnieuw voor een periode
van 2 uur mee te praten. Ondertussen kwam een kleine delegatie binnen: twee meisjes uit het
Nigeriaanse Chibok die in staat waren te ontsnappen van de kidnapping door Boko Haram.
Ruim 200 meisjes zijn nog vermist. Dat was een indrukwekkende ontmoeting. Als een van de
weinigen zet Congressman Smith zich onvermoeid in voor deze kwestie. Onder meer door het
organiseren van diverse hoorzittingen in het Congress. Een mooie link is dat SGPparlementariër begin januari ook naar Nigeria gaat. Ook in dezen is nu een trans-Atlantische
brug gebouwd met een vruchtbaar contact voor de nog gevangen gehouden meisjes.

Ontmoeting met twee gevluchte Nigeriaanse meisjes en begeleider op kantoor Congressman
Smith en zijn vrouw
Direct na afloop stak ik de weg over van de Rayburn Building naar het Congress. Daar heeft
het na 34 jaar vertrekkend Congresslid een kamer ingericht voor zijn laatste weken in
Washington. Deze hoofd spreker op onze conferentie van 11 september was ook erg
geïnteresseerd in TCC. Hij zal mogelijk in de toekomst in de gelederen van de TCC een plaats
gaan innemen. Een belangrijke rode draad die door zijn politieke carrière loopt is verdediging
en bevordering van godsdienst vrijheid. ‘When religious freedom goes, everything goes.’, zo
sloot hij het bezoek af.

Vergadering met Congressman Frank Wolf, Virginia

Aan het eind van de middag had ik een afspraak op het kantoor van Congressman Tim
Huelskamp. Zijn medewerkster had ik in New York ontmoet en de afspraak gemaakt. Er
bestaan veel onderlinge overeenkomsten tussen hetgeen de Congressman wil bewerkstelligen
en wat de TCC beoogt.

Vergadering op kantoor Congressman Tim Huelskamp, Kansas
In de avond was ik uitgenodigd voor een diner thuis bij professor Helen Alvare van de James
Mason University School of Law. Zij doceert daar met name over familie-, godsdienst-, en
eigendomsrecht en ik ken haar van diverse spreekbeurten in Europa en Amerika, waaronder
die van New York van 5 december.

Dinner met professor Helen Alvare
Ik sloot mijn bezoek af met een bezoek op donderdagmorgen bij het Chuck Colson Center for
Christian Worldview, een van TCC’s partners en sponsors van onze conferenties in Brussel
(december 2013) en Washington (10-12 september 2014). Toen ben ik weer terug gereden
naar Newark om op donderdagavond het vliegtuig naar Nederland te nemen na een
waardevolle reis. TCC groeit steeds verder uit tot een gewaardeerde Connector, Reflector en
Actor in het speelveld waarop zij zich beweegt.

Ontmoeting met partner Chuck Colson Center for Christian Worldview. Zij werken onder de
vlag van Prison Fellowship Ministries.
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