
Dag 1 Across the Atlantic 
  
____________________________________________________________________________________ 

  

Daar zit ik dan, tien hoog in Hotel Rouge aan 16th Street Washington DC. Het is 8.30 PM in 

de VS en 1.30 AM op mijn biologische klok. Als ik mijn hoofd uit het raam steek kan ik het 

Witte Huis zien (en andersom). Welterusten, mijnheer de President, slaap zacht. 

 

Hoe ben ik hier terecht gekomen? We kwamen in de lente van 2014 tot de ontdekking bij 

GKSV dat het corporate budget voor opleiding - net als alle kosten - bij ondernemers uit de 

eigen portemonnee komt. Tegelijkertijd bedachten we dat het wel wenselijk is om ons te 

blijven ontwikkelen. Om bij te blijven op ons vakgebied, maar nog liever voorop te lopen. In 

juni raakte ik tijdens de jaarlijkse ontmoeting van Interel, het internationale public affairs 

netwerk waar GKSV bij is aangesloten, in gesprek met ons Amerikaans collega bureau over 

hun specifieke expertise op het gebied van “grass roots lobby” (het activeren van het grote 

publiek cq de publieke opinie ten gunste van de lobbydoelen van de cliënt). Ik bedacht me 

dat de lobbypraktijk in het land van de onbegrensde mogelijkheden me waarschijnlijk veel 

nieuwe inzichten zou bieden. Dus opperde ik voorzichtig dat ik wel eens een week mee zou 

willen draaien in de lobby-champions-league van Washington DC. Dat was geen probleem, 

ik was “very welcome”. En zo ben ik in Washington beland. Ik ga me morgenochtend melden 

bij het kantoor van onze Amerikaanse collega’s. Voor de zekerheid maar volledig in pak, met 

zwarte riem en zwarte schoenen, met das. Want het kantoor waar ik deze week mee zal 

gaan draaien is van het conservatief-republikeinse soort. Ik ben zeer benieuwd. 

 

Natuurlijk heb ik voor letterlijke en figuurlijke bagage gezorgd. Naast mijn power suit breng ik 

een Vincent van Gogh koe en een typical Dutch Nijntje (mijn gastheer kan elk moment vader 

worden) mee. Ik heb mijn politicologie boeken nog eens nageslagen op het Amerikaanse 

politieke systeem en het verschil tussen Senaat en Huis van afgevaardigden weer opgefrist. 

Voor de laatste zijn volgende week de midterm verkiezingen voor een derde van de zetels, 

wat de gemoederen hier logischerwijs nogal bezig houdt. Ik ben op zoek gegaan naar 

vakliteratuur en kreeg twee gouden tips: “This Town” van Mark Leibowitz over de ins en outs 

van de Amerikaanse politieke kaste en hun verwevenheid met lobby en media en 

“Grassroots for Hire” van Edward Walker over de invloed van lobbyisten op participatie en 

totstandkoming van de publieke opinie.  

 

Vandaag dan dus de grote oversteek met United Airlines. In Amerika zijn veel zaken strakker 

en beter geregeld maar op openbaar vervoer gebied winnen Schiphol, TCA en NS het toch 

ruimschoots van hun Amerikaanse equivalenten. Desalniettemin mijn reisdoel bereikt via het 

metrostation waar House of Cards hoofdpersoon Francis Underwood een intens treffen had 

met minnares en journaliste Zoë Barnes. Na een korte wandeling door downtown 

Washington en een portie humus in een sportsbar met gi-gan-tisch scherm terug naar het 

hotel. Morgen de sprong in het diepe! 


