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Lobby, voor buitenstaanders 

een wat schimmige bezig-

heid. Oud-collega Erik van 

Venetië heeft er zijn speci-

alisme van gemaakt.

‘Ik heb het altijd waanzinnig interes-
sant gevonden te zien hoe de macht 
werkt.’ Het was de drijfveer voor 

Erik van Venetië (55) om zich vanuit de 
journalistiek in het lobbywezen te bege-
ven. Van 1986 tot 1994 zat hij op de Haag-
se redactie van de Volkskrant als politiek 
redacteur. En twintig jaar later verwijst hij 
in het radioprogramma De Haagse Lobby 
van omroep Wakker Nederland (WNL) nóg 
naar die tijd.

Hoe kan dat?
‘Ik heb bij de krant een fantastische tijd 

gehad, tussen collega’s als Jan Tromp, 
Arendo Joustra, Jan Joost Lindner. Chef 
Wio Joustra niet te vergeten, die zichzelf 
altijd chef glazenwasser noemde. Ik hield 
het nieuws bij in de politieke partijen, het 
kabinet met Ruud Lubbers als premier. Ik 
deed de verkiezingen en ik volgde de rel-
letjes tussen Tweede Kamer en ministers.

 ‘Het was voor mij ook politiek een inte-
ressante tijd omdat ik veel mensen leerde 
kennen, ook politieke figuren van wie je 
nog steeds hoort. Ik heb daar in het vervolg 
van mijn loopbaan veel baat bij gehad, ook 
van de kennis die ik opdeed. Bij de krant 
heb ik het vak geleerd. Daar leverden we 
journalistiek van hoge kwaliteit. Nadien 
ben ik in Den Haag ook veel journalisten 
tegengekomen, maar het aantal echt goede 
journalisten vind ik vrij beperkt. 

‘Weliswaar ben ik in 1994 uit de jour-
nalistiek gestapt, maar in mijn hart ben ik 
altijd journalist gebleven. Zo heb ik ook 
als lobbyist altijd gewerkt, nieuwsgierig, 
onderzoekend. Altijd ook een beetje rebels, 
tegen de gevestigde orde in. Ook in mijn 

latere banen – hoewel ik daar als adviseur 
toch bij de gevestigde orde hoorde – heb 
ik altijd mijn onafhankelijkheid behouden, 
kritisch ten opzichte van mijn opdrachtge-
vers, steeds de grenzen oprekkend van wat 
kan en niet kan.’

’Het meest rebels is misschien wel het 
boek dat ik heb geschreven Het Grote 
Lobbyboek. Daarmee wilde ik die schim-
migheid doorbreken, op een journalistieke 
manier. Ik vind het leuk om te vertellen hoe 
de macht werkt, maar ik doe het ook op een 
manier die niet gebruikelijk is in dat vak, 
onomwonden.’

Wij hebben nog altijd de indruk dat er 
veel achter gesloten deuren gebeurt, on-
zichtbaar,

‘In dat boek wilde ik dus alle deuren 
openzetten, de spotlights erop, om te laten 
zien hoe het werkt. Ik doe nu ook onder-
zoek samen met de universiteit Leiden, 
naar grassroots groepen, burgeractivisme. 
Typisch voor mij, ik vereenzelvig me met 
mensen die ageren, actiegroepen op allerlei 
gebieden. Allemaal in het kader van mijn 

vraag hoe de macht werkt.
‘Dat vind ik waanzinnig interessant: het 

politieke spel, hoe de Kamerleden werken, 
hoe de koningin lobby bedreef, dat hele 
proces. Het gaat altijd over beïnvloeden. 
Daarover heb ik ook op de radio verteld bij 
De Haagse lobby.’

Waarom ben je eigenlijk weggegaan bij 
de krant?

‘Ik had genoeg van het dagelijkse jagen 
op relletjes en crisettes, zoals collega Milja 
de Zwart dat ooit noemde. Het hijgerige 
dagbladritme hield ik voor gezien. Natuur-
lijk kon ik soms ook wel onderzoekswerk 
doen – zoals met Martin Sommer zes we-
ken naar alle Europese hoofdsteden voor 
een serie over het socialisme in Europa. 
Maar daar was steeds minder ruimte voor. 
Ik heb hoofdredacteur Harry Lockefeer ook 
laten weten dat ik dat vaker wilde doen, 
maar die vond de dagkrant, het dagelijkse 
nieuws toch belangrijker.’

Zie verder pagina 3

Erik van Venetië stapte over ‘naar de andere kant’

‘Hoe de macht werkt, heb ik
altijd fascinerend gevonden’

Erik van Venetië.                  Foto Jacques de Jong
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In Appel en Boom vragen we kin-
deren van Volksknarren naar de 
invloed van hun vader/moeder 
op huiselijk leven en beroeps-
keuze.
Tekstschrijver en journalist Nina 
Blanken (25) over zichzelf: ‘Ik 
ben stronteigenwijs, heb grote 
drang mij te bewijzen.’ Om dat 
te onderstrepen laat ze in haar 
jeugdig enthousiasme haar nieu-
we beroep van eindredacteur 
los op dit interview. Kort voor 
de deadline gooit ze het geheel 
om, herschrijft en voorziet het 
van nieuwe kop en tussenkop-
pen. Die versie is, hier en daar 
toch wat aangescherpt, bij deze 
de uwe. Haar vader is Henk 
Blanken (54, van 1987 tot 2003 
Volkskrant-redacteur).

OP HAAR VIERDE verhuisde Nina 
mee van het drukke Rotterdam naar 
het veilige Almere. Kon vader Henk 

vanuit Amsterdam wat gemakkelijker thuis 
komen eten en slapen. Hij had toen al, net 
als zijn bevriende collega 
Wim de Jong met wie hij 
werkt aan het Handboek 
Verhalende Journalistiek, 
Het Vrije Volk verruild 
voor de Volkskrant, waar 
hij werkte als redacteur 
Financiën, chef Internet 
en chef Nacht. In die tijd 
was voor Nina Blanken 
‘papa’ synoniem met 
‘papa werkt bij de krant’. 

Toen ze veertien was, werd Henk als 
adjunct gevraagd bij het Dagblad van het 
Noorden’. Hij moet er Ineke Noordhoff 
zijn opgevolgd, die er van 1999 tot 2002 
adjunct was. Zij was hem voorgegaan van-
af de Volkskrant, waar ze van 1987-1994 
ook op de redactie Financiën zat.
 
Nina: ‘Henk had altijd de droom van gro-

ter en meer. We verhuisden naar Haren. In 
het begin was hij nog bezig met internet, 
schreef samen met mediagoeroe Mark 

Deuze PopUp en zelf Mediamores. Tot hij 
een drie jaar terug zei: nu ga ik doen wat 
ik echt leuk vind, schrijven en onderzoek 
doen. Dat had ook te maken met de toen 
opgekomen ziekte van Parkinson, waar-
over vorig jaar een interview verscheen in 
de Volkskrant. Met een groepje jonge jour-
nalisten stichtte hij een onderzoeksredactie 
en neemt nu de tijd om betere verhalen be-
ter te vertellen, al jaren zijn grote motto.’

Geboren in de boekenkast
‘De invloed van Henks 

vak op ons dagelijks le-
ven? We hadden natuurlijk 
veel kranten thuis en kas-
ten vol boeken (volgens 
oma las ik weinig, volgens 
anderen veel). Henk trok 
zich na het eten vaak terug 
om nog te werken, ik hield 
wel eens een spreekbeurt 
over journalistiek.

‘Mijn ouders lazen alles 
wat ik schreef. Dat doen ze nog steeds. Als 
kind was ik bang dat zij mijn werk deden. 
Maar zo leerden ze me wel omgaan met 
feedback. Het echte nadenken over schrij-
ven kwam rond mijn vijftiende. Voor het 
vak geschiedenis interviewde ik mijn moe-
der over haar vader tijdens het bombarde-
ment op Rotterdam. De docent zei toen: 
“Ik wil later meer van je lezen.”’

‘Na de havo ging ik journalistiek studeren 
op Windesheim in Zwolle. Ik wilde me niet 
op één ding focussen en had aan Henk ge-

zien dat je overal over kan schrijven. 
‘In het derde studiejaar koos ik voor de 

minor Verhalen: proza, poëzie, scenario en 
reclame. Inmiddels heet het Storytelling en 
is het gericht op verhalende journalistiek. 
Ik leerde associatief schrijven. Docent Joep 
Luycx was daarbij belangrijk, maar mijn 
ouders bleven bepalend. 

‘Teksten worden alleen maar beter als je 
ze bespreekt en eraan werkt. Ik krijg graag 
opbouwende kritiek.

‘Stage liep ik bij Prometheus Bert Bakker 
en Foodmagazine Delicious. Ik leerde jour-
nalistiek toch wel interessant te vinden. Ik 
wilde zelfstandig verhalen schrijven over 
schrijven en over eten. Had ik in ieder ge-
val twee specialiteiten. Daarnaast heb ik op 
mijn oude school nog les gegeven in creatief 
schrijven.’

Bewust zelfstandig
‘Begin 2013 schreef ik mij als tekstschrij-

ver en journalist in bij de Kamer van Koop-
handel. Ik wilde nog proeven aan verschil-
lende dingen. 

‘Het enige wat ik zeker wist: ik moest 
naar de Randstad. Zo belandde ik in Am-
sterdam. Daar deed ik verschillende op-
drachten. Het voelde nog niet goed.’

‘In november verhuisde ik naar Utrecht. 
Nu om echt te schrijven over schrijven en 
over eten (soms een cateringklus, zelf ko-

Nina Blanken over groter-en-meer-vader Henk:

Steeds meer op gelijk niveau

Nina en Henk Blanken.

vak op ons dagelijks le-
ven? We hadden natuurlijk 
veel kranten thuis en kas-
ten vol boeken (volgens 
oma las ik weinig, volgens 
anderen veel). Henk trok 
zich na het eten vaak terug 
om nog te werken, ik hield 
wel eens een spreekbeurt 
over journalistiek.
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Vervolgens stapte je naar ‘de andere 
kant’?

‘Mijn eerste stap was naar de Nederlandse 
Spoorwegen. Daar ben ik zes jaar lobbyist 
geweest. Mijn tweede stap was naar bureau 
Berenschot, waar ik bedrijven ging advise-
ren over het lobbyen.

Je zocht de commerciële kant. Ging het 
ook over meer verdienen?

‘Dat was een leuke bijkomstigheid. In de 
journalistiek zit je vrij snel aan je top. Toch 
ben ik niet van mijn geloof gevallen, ik 
heb altijd onderwerpen aangepakt met een 
maatschappelijke kant.’

Wat waren je bezigheden bij de Spoor-
wegen?

‘Ik onderhield er de politieke contacten 
namens de Raad van Bestuur. Ik deed on-
der andere de lobby voor de Betuweroute 
en de Hogesnelheidslijn. Daar is jarenlang 
getouwtrek over geweest in de politiek. Ik 
had er een dagtaak aan, vooral aan het in-
terne overleg. Daar zat tachtig procent van 
mijn werk in, huiswerk, want ik moest alle 

technische ins en outs weten. Maar ik had 
wel iets met de Spoorwegen, met verkeer 
in het algemeen. En ik wilde graag in de 
keuken kijken.’

Vervolgens dat grote bureau Beren-
schot.

’Ja, de top van NS wisselde. Directeur 
Rob den Besten, met wie ik het meest had 
te maken, ging weg. En ik wilde wel weer 
meer in de breedte werken, de culturele 
sector in, of werken voor overheden. Ik 
werd gevraagd door Berenschot en daar 
vond ik wat ik zocht. 

‘Ik kreeg allerlei verschillende klanten, 
Staatsbosbeheer, Achmea, het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, de gemeente 
Delft, om er maar een paar te noemen. Mijn 
opdracht was te adviseren over de manier 
waarop instanties hun lobby organiseren.

‘Ik heb cursussen gegeven, ik was gast-
docent op de universiteit van Leiden. Na 
het verschijnen van Het Grote Lobbyboek 
kreeg ik veel verzoeken om lezingen en 
cursussen te geven. Dat gaat nog steeds 
door.’

Maar Berenschot is verleden tijd?
‘Vorig jaar ben ik ontslagen, omdat Be-

renschot als gevolg van de crisis een ingrij-
pende reorganisatie uitvoerde. De markt 
was ingezakt. 

‘Sinds augustus ben ik zelfstandig, op 
zoek naar een nieuwe baan, liefst als do-
cent op een universiteit of hogeschool.’

En nu?
‘Sinds kort heb ik hier in Amersfoort als 

vrijwilliger een eigen radioprogramma. 
Jawel, ik heb de radio ontdekt. Nu maak 
ik bij Golfbreker Radio, zoals de omroep 
heet, elke twee weken op zaterdagochtend 
een regionaal actualiteitenprogramma. Sa-
men met nog een presentator en een tech-
nicus. Ik ben er samensteller, redacteur, 
presentator en interviewer. Heerlijk om te 
doen, ik heb er superveel plezier van. 

‘We hebben een behoorlijk professionele 
studio in een oud pakhuis. We nodigen 
plaatselijke politici uit, we doen interviews 
met andere prominenten, we hebben een 
boekenrubriek. Heel bijzonder was dat we 
in de aanloop naar de raadsverkiezingen 
negen dagen lang elke dag een uitzending 
hadden, waarin we alle lijsttrekkers inter-
viewden. Leuk om te vermelden: het for-
mat heb ik samen bedacht met collega Jan 
Hoedeman, die ik nog ken uit mijn Haagse 
tijd.’

Hoeveel luisteraars?
‘Een paar duizend, schat ik. We hebben 

geen geld om het te meten.’ 
 Jacques de Jong

Nooit beter dan nu

Hou je het ouwelullengezeik over de 
abominabele kwaliteit van de huidige 
journalistiek (Volksknar nummer 243) 
een beetje binnen de perken? Kijk anders 
nog even naar een krant uit - pak ’m beet 
- 1975, 1985 of 1995. Dan zie je hoe we 
erop vooruit zijn gegaan. 

Mijn stelling is: de 
gemiddelde Volks-
krant-journalist van 
nu is veel beter 
geïnformeerd en 
schrijft veel beter en 
toegankelijker dan 
de gemiddelde ver-
slaggever van des-
tijds. De Volkskrant 
is nog nooit zo goed 
geweest als in 2014, 
we zijn niet voor 
niets ‘European Newspaper of the Year’. 
We hebben eindelijk het minderwaar-
digheidscomplex ten opzichte van NRC van 
ons af geschud en we beseffen dat deze 
tijd vraagt om een andere soort krant dan 
25 jaar geleden.  

Maar goed, Montaigne schreef al dat 
oude mensen hun verleden idealiseren en 
jongere generaties verre inferieur achten. 
Dat fenomeen herhaalt zich generatie na 
generatie. Het gepruttel heeft dus ook wel 
iets geruststellends.

Bert Wagendorp

ken voor wat bijverdienste), anderen bege-
leiden bij het schrijven in een stad, die bij 
mij past. 

‘Zo ben ik onder andere tekstredacteur 
voor Tijdschrift Ei, een online magazine 
voor literatuur in woord, beeld en geluid. 
Met een redactie beoordeel ik binnenko-
mende kopij en ik begeleid jonge schrij-
vers. Een van hen zei dat hij meer van 
mij had geleerd dan van de cursus van 
P.F. Thomése. Dat is leuk om te horen.’ 
 
Chef van mijn vader

‘Vorig jaar was ik op de conferentie van 
de stichting Verhalende Journalistiek. 
Daar ontmoette ik directeur Paulien Bak-
ker. Eind maart dit jaar zocht de stichting 
iemand voor Storyboard, het deel van hun 
website waarop nieuws en analyses rond 
verhalende journalistiek verschijnen. Dat 
doe ik nu, op jaarcontract. 

‘Ik hoop nog een jaar te kunnen blijven. 
Hier kan ik zelf schrijven, correspondenten 
aansturen en ‘betere verhalen beter vertel-
len’ stimuleren. Dit is wat ik wil. De confe-
rentie is net weer geweest. Dit jaar was ik 
er dus als redacteur.

‘Inmiddels hebben Henk en ik elkaar be-
roepshalve nader teruggevonden. We kun-
nen uren praten over schrijven, onderzoe-
ken, verhalende journalistiek. Enerzijds 

komt het, hoe gek dat ook klinkt, door de 
parkinson. ‘Het is kut met die ziekte, maar 
wel een goed verhaal,’ zei hij zelf. Alles 
werkt minder, maar met twee vingers tik-
ken lukt nog steeds. Hij is rustiger gewor-
den, doet meer wat hij leuk vindt, is meer 
thuis. 

‘Anderzijds groei ik. We zitten steeds 
meer op gelijk niveau. Zo is hij bij Story-
board mijn correspondent. Hij leest en re-
digeert nog steeds al mijn verhalen, maar ik 
nu ook de zijne.

‘Ik ben nu dus eigenlijk zijn chef.’ 
     

Nina Blanken &
Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 1
Erik van Venetië

Vervolg van pagina 2    NINA EN HENK BLANKEN

Henk Blanken.
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In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Margot C. Pol (30) , redacteur bij Volkskrant magazine. 
Zij gaat voor de sociale kant van de actualiteit ofwel de 
mens achter het nieuws.

Margot C. Pol, redacteur Volkskrant magazine

Margot C. Pol

Waar zit je, wat doe je, gaat het lekker?
‘Ik zit sinds september 2013 bij Volkskrant magazine. Daar 

kwam ik vrij laat: op mijn 28ste heb ik er drie maanden stage ge-
lopen. Eigenlijk werkte ik toen al fulltime als copywriter bij een 
reclamebureau, maar de wervende teksten van maximaal twintig 
woorden boden me steeds minder voldoening. 

‘Na die stage wilde ik zo graag blijven dat ik dat volgens mij 
een keer of twintig op de redactie heb verteld. Het bleek te kun-
nen. Ik kreeg een jaarcontract en zei mijn baan met vast contract, 
bonus en leasefiets ervoor op. Ik heb er nog geen minuut spijt van 
gehad. De redactie volgens mij ook niet, want het gaat (naar mijn 
subjectieve mening natuurlijk) lekker. Ik schrijf mee 
aan het magazine, en dat betekent veel reportages en 
interviews maken. De onderwerpen zijn nogal breed 
en dus moeilijk samen te vatten, ik probeer het aan 
buitenstaanders meestal uit te leggen met de ietwat 
krukkige term: de mensen achter het nieuws. Of: de 
sociale kant van de actualiteit. Alles beter dan human 
interest, dat klinkt voor mij te oppervlakkig om recht 
te doen aan het magazine. Niet alleen vanwege de 
juiste mix van licht en zwaar en de prachtige vormge-
ving, maar vooral vanwege de relevantie. 

‘Ik vind het nog steeds knap hoe de redactie elke 
week de vinger precies op de zere plek weet te leg-
gen, precies het onderwerp beschrijft waarvan ik 
vaak wel onbewust voelde dat het speelde, maar 
waarover ik nog niet eens bewust had nagedacht. Een 
klein jaar werken bij het Magazine voelt zinniger, ja, 
zelfs belangrijker, dan de zeven voorgaande jaren in 
de reclame. Sorry, de wittebroodsweken duren bij mij 
nogal lang.’

 
Was dit je droom, werken bij de Volkskrant?

‘Och. Ik was zo iemand die in de trein het magazine van voor 
naar achter spelde, iemand voor wie de zaterdag niet compleet was 
zonder het grote interview, iemand die als de Bruna dicht was het 
magazine meejatte uit cafés, ongehinderd door de grote ‘eigendom 
van’-sticker. Dus om er nu zelf te werken zou je inderdaad wel 
een droom kunnen noemen. Alle clichés zijn waar: als je doet wat 
je leuk vindt hoef je nooit meer te werken, plezier is belangrijker 
dan zekerheid, blablabla. Het enige nadeel is dat ik op zaterdag-
ochtend voortaan ben aangewezen op de rest van de krant. Het is 
niet anders.’

Wat is je grootste ambitie? 
‘Dat is denk ik ieders ambitie: gewoon de allerbeste worden. On-

bescheiden maar wel waar. En hoe dan? Nou ja, relevante verhalen 
maken die ergens over gaan, die iets toevoegen, die je in verwon-
dering of boos of blij achterlaten. Dat is niet eens zozeer afhan-
kelijk van je onderwerp. Een nieuw boek van Carice van Houten 
en Halina Reijn kan net zo relevant zijn als de mentale staat van 
Nederland. Of net zo lachwekkend. In ieder geval wil ik graag zo 
goed worden dat men die andere Margot Poll, maar dan met dub-
bel ‘l’ bij NRC, vergeet en ik de C weer uit mijn naam kan halen.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Zelf ben ik behoorlijk tevreden over het artikel Allemaal gaga, 

naar aanleiding van het onderzoek Hoe gek is Neder-
land. Het is een wetenschappelijk onderwerp waarin 
allerlei hoogleraren aan het woord komen, die ook nog 
eens vrij gecompliceerde dingen zeggen over de diag-
nostiek van de psychiatrie. Ik wilde dat op een luchtige 
manier beschrijven die tegelijkertijd wetenschappelijk 
verantwoord was, en dan ook nog zo dat je als lezer 
die drieduizend woorden wel uitleest. Volgens mij is 
dat gelukt. 

‘Het was ook het stuk waarop ik de meeste twitter-
reacties tot nu toe kreeg, van de meest uiteenlopende 
twitteraars, en al is dat misschien niet altijd een graad-
meter voor de kwaliteit, het is wel een bewijs dat je 
schrijven niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Voor 
mij voorwaarde voor een goed verhaal.’

Maak je je zorgen over de toekomst?
‘Is het naïef om te denken dat er voor goede verha-

len altijd een podium zal blijven bestaan?Zo niet,dan 
maak ik me zorgen. Maar niet ernstig, want ik geloof 
in de koers van de Volkskrant, en in die van het ma-

gazine. 
‘Volgens mij blijven vrouwen - toch de grootste lezersgroep van 

het magazine - altijd wel lezen en misschien nog wel behoorlijk 
lang van papier af ook. En of zo’n goed verhaal nou via Blendle 
of de brievenbus binnenkomt, ik denk dat er altijd mensen zul-
len zijn die er op zaterdagochtend naar uitkijken. Natuurlijk is dit 
geen pleidooi om de kop in het zand te steken, maar ik denk dat 
we naast meegaan met de technologische ontwikkelingen vooral 
moeten blijven streven om zo goed mogelijk te zijn.’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Steeds meer vrienden lezen de Volkskrant op hun iPad en ze vra-

gen ook steeds wanneer die handige, nieuwe online-abonnemen-
ten precies komen, dus ik denk  dat we op de goede weg zitten.’ 

Zo knap van het magazine: 
elke week de vinger 
op de zere plek


