
Dag 5 Terug naar Oegstgeest 

____________________________________________________________________________________ 

 

Mijn laatste dag begint met slecht nieuws en goed nieuws, beide twee keer. Mijn gastheer heeft een privé 

Witte Huis tour voor me geregeld; helaas om 15.30, een tijdstip dat ik al op weg moet naar het vliegveld. 

Even twijfel ik of ik de gok moet nemen om anderhalf uur voor vertrek naar het vliegveld te racen met een 

taxi (is ongeveer 3 kwartier rijden) maar ik verwerp het idee. De keus tussen Obama en Oegstgeest valt op 

het laatste. Was wel een dikke kers op de taart geweest... 

 

Ook het gesprek met NRC correspondent Guus Valk gaat niet door vanwege een ziek kind (aan zijn kant). 

Dat levert dus een volledig lege agenda op. Daar weet mijn rusteloze natuur wel raad mee. Ik sta om zes 

uur op en werk me in het zweet in de gym van het hotel. Op de tv boven de crosstrainer waar ik op ploeter 

doe ik nog een inzicht in de Amerikaanse advocatuur op. Die gaat ook vrij ver qua getuige het volgende 

dialoogje in een tv commercial. Vrouw: “My mother has been abused as a child in her nursery home. I 

wonder what that is worth?” Legitiem uitziende advocaat met geruststellende stem: “Probably a lot more 

than the nursery home is offering. Call me to find out!”. 

 

Met een slechts licht geknakt vertrouwen in de mensheid lever ik twee dozen Godiva bonbons af bij het 

kantoor voor het public affairs team dat me zo open heeft ontvangen. Ik loop door naar “the Mall”, 

anderhalve kilometer ruimte tussen Capitool en Washington Monument waar tien topmusea naast elkaar 

staan. Op zijn Amerikaans leg ik overal een bliksembezoek af: American History Museum met de 

indrukwekkende eerste Amerikaanse vlag, de star spangled banner van ruim 50m2. In het kleinere Hirshorn 

museum voor moderne kunst blijf ik langer hangen dan bedacht; video's over rust tegenover de moderne 

gejaagdheid brengen me -even- tot stilstand. Maar dan pak ik door met een half uur Air & Space ( spitfire 

en Apollo), half uur National Art Gallery ( Vermeer, Jan Davidszoon Heemst, Rembrandt) en half uur 

National History (opgezette olifant, insectarium). Dan is het tijd voor de taxi naar Dulles Airport. Terug naar 

Oegstgeest. 

 

Naast de ijshockey shirts en gadgets voor mijn vrouw en zonen heb ik een paar nieuwe inzichten in de 

bagage. De rol van mediacampagnes in de verkiezingen in de VS jaagt fondsenwerving door kandidaten en 

donaties door bedrijven aan. And “where the tyres of this process hit the asphalt there are lobbyists” (citaat 

uit “This Town” van Mark Leibowitz). De industrie is dus veel groter en er gaat veel meer geld in om dan in 

Nederland. Lobbyist is dan ook een zeer goed betalende professie in de VS, zeker aan de top. Uurtarieven 

van €300 en grote retainers zijn geen uitzondering. Een ander gevolg is de differentiatie en de specialisatie 

van public affairs. Elk PA specialisme (lobby, PACs, grassroots, PR, creative etc) kent zijn eigen bureaus 

en experts waarbij de integrale benadering (holistic approach) soms lastig is. En door de concurrentie en 

specialisatie gaat men ver, zeker in de grassroots en grasstops praktijk. Ik vrees dat dit de toets van het 

Nederlandse handvest voor PA niet doorstaat, maar ga dit met vakgenoten onderzoeken. Nog lastiger 

wordt de toets van publieke opinie en journalistiek in Nederland. Overall conclusie: commercieel en 

vakmatig wint de VS het op PA en politiek gebied. Als burger ben ik geneigd om het Nederlandse systeem 

de voorkeur te geven. Terug naar Oegstgeest dus, met hernieuwd enthousiasme over mijn vak. Ik wissel er 

graag over van gedachte! 

 


