
Dag 2 Moeder van alle lobby’s  

____________________________________________________________________________________ 

 

Zelfs in de categorie “dagen met veel indrukken” staat deze dag bijzonder hoog genoteerd. 

Dinsdag 28 oktober begon al vroeg. Gevalletje van klassieke jetlag; om 4.30 ben ik 

klaarwakker. Om 7.15 naar buiten om een flink rondje te rennen bij zonsopgang. Witte Huis, 

Washington Monument, Lincoln Memorial en Marten Luther King Memorial vrijwel voor 

mezelf (afgezien van tientallen eekhoorns). Ontbijt in Peet’s Coffee tussen de 

beroepsbevolking van “this town” en op naar het PA bureau waar ik een week meedraai.  

 

Bij binnenkomst vallen me de hokjes van 1 vierkante meter op waar de 120 normale 

employees hun werk doen; de 25 vice presidents en partners hebben eigen kamers die 

klassiek vol hangen met sport-, politieke en homestate parafernalia. Zo ook de kamer van 

mijn contact David: Thatcher, Reagan, Texas Longhorns, F35 Lockheed straaljagers en 

familiefoto’s vullen de ruimte. Mijn geschenk, een Vincent van Gogh koe, krijgt een plekje 

naast een Republikeinse olifant. David komt direct to the point met de strikte scheiding 

tussen de verschillende public affairs disciplines in de VS. Dit bureau is volledig gericht op 

grass roots lobbying; het onderhouden van relaties met politici is een tak van sport die door 

andere bureaus wordt beoefend. Ik val in een casus voor een branche organisatie van 

nutsbedrijven die steun wil van de nationale bevolking. Per staat worden field officers 

ingeschakeld om de met advertenties gerekruteerde burgers om te zetten in actieve 

supporters. Er volgt een gesprek met Woody die gaat over “digital engagement” en heeft 

meegewerkt aan de geslaagde Obama campagne van 2008. Woody beschikt over een 

database die op individueel niveau kan nagaan wie er Volvo rijdt, wie er de afgelopen vijf 

verkiezingen Republikeins heeft gestemd en wie er een abonnement heeft op bladen over 

vissen en jagen. En de combinatie van die zaken. Ook op het gebied van social media zijn 

ze een stapje verder dan de Nederlandse praktijk: een klein legertje van thuiswerkende 

vrouwen volgt alle Twitter en Facebook uitingen over cliënten en reageert daar op maat op, 

vanuit een message house dat klaar staat. Woody is een van de weinige Democraten in dit 

kantoor en heeft soms moeite met de doelen die hij dient met de inzet van zijn professionele 

capaciteit.  

 

Lunch vindt plaats met drie dames van het gespecialiseerde creatieve team dat zich 

uitsluitend richt op de vormgeving van de boodschap: infographics, animaties, filmpjes en 

beelden. Diepgravende analyse van David over de midterm verkiezingen volgende week. 

Godzijdank eindigt de dag met een knullig event van een cliënt die eindeloze sprekers in een 

ruimte zonder daglicht loslaat op een matig geïnteresseerd publiek in beige stoelen onder 

een systeemplafond. Dat doen wij dan weer beter…  

 

Door naar een dakterras met uitzicht op het Witte Huis in de heerlijke temperatuur van 26 

graden. Gesprekspartner is Jason van Interel, die werkt aan een globale propositie voor PA 

klanten. Met GKSV als steunpunt en partner in Nederland. We beëindigen ons gesprek twee 

uur en drie bier later in de lobby van het Willard Hotel waar de term lobbyisten ontstaan is. 



President Grant (1869-1877) werd daar door allerhande lieden lastig gevallen met gratis 

drank en betaalde adviezen als hij van een sigaartje genoot na zijn werkdag in het 

naastgelegen Witte Huis. Uitgeblazen met een bier en een burger bij de zesde wedstrijd van 

de World Series Baseball tussen Kansas Royals en San Francisco Giants. Kansas wint, wat 

een beslissende zevende wedstrijd morgen nodig maakt. Na de wedstrijd zingt een 

vrouwelijke war veteran “God Bless America”. Dat kan er ook nog wel bij. 


