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‘Bedrijfsleven roept 

maatschappelijke woede 

over zichzelf af’ 
Kwaadheid over de financiële crisis, commotie over 

het schrappen van de dividendbelasting. Er gaapt een 

diepe kloof tussen het grote bedrijfsleven en het 

Nederlandse volk, merkt de kersverse staatsraad 

Frank de Grave 
'Ik ben hier natuurlijk de jongste bediende', zegt Frank de Grave spottend als hij zijn bezoeker 

voorgaat naar zijn nieuwe werkkamer bij de Raad van State. De 62-jarige VVD'er heeft deze 

maand een rijke politieke carrière afgesloten, die hem in de Tweede Kamer bracht, als 

staatssecretaris en minister in de Trêveszaal, als waarnemend burgemeester van Amsterdam in 

de monumentale ambtswoning aan de Herengracht en ten slotte op het fluweel van 's lands 

Chambre de Réflexion, de Eerste Kamer.  

Nu opent hij achter de façade van het oude paleis aan de Kneuterdijk, in de onbeduidende 

nieuwbouw van het Hoge College van Staat, de deur naar zijn nieuwe maagdelijke 

werkvertrek, een ruime bezemkast. Van hieruit zal de Staatsraad voortaan in alle discretie 

bijdragen aan de belangrijkste adviezen aan de regering. 'Frank de Grave de politicus bestaat 

niet meer', zegt hij berustend. 'Ik heb zelf geen stem meer, er is alleen nog die van de Raad 

van State'. 

Toch spreekt hij nog één keer — bijna — vrijuit. Want het wordt moeilijk om Frank de Grave 

het zwijgen op te leggen. Hij is vanaf zijn tienerjaren politiek actief. 'Toen iedereen links was 

en niet zo'n beetje ook', richtte hij de afdeling Assen op van de jongerenbeweging van de 

VVD.  

Na zijn rechtenstudie in Groningen ging De Grave werken bij de Amro Bank in Assen. 'Toen 

ik Statenlid wilde worden voor de VVD, werd ik naar het hoofdkantoor in Amsterdam 

geroepen. Ze vonden de politiek geen goed idee. Ze hadden nog plannen met mij. ''En als u 

het niet doet, mag u adjunct-secretaris van de raad van bestuur worden''. En het was 

Amsterdam, toch mijn geboorteplaats. Dus koffertje gepakt en naar Amsterdam gegaan'. 
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Zijn carrière bij de bank was van korte duur. 'Na negen maanden werd ik raadslid in 

Amsterdam en even daarna Kamerlid. Mijn collega's bij de bank vonden het onbegrijpelijk. 

Maar voor mij was er nooit enige twijfel. Een van de 150 mensen zijn in dit land die de 

wetten vaststellen. Ik begreep niet dat zij het niet begrepen'. 

Paarse droom 
De Grave stond aan de wieg van 'Paars', de samenwerking tussen VVD en PvdA in de 

kabinetten-Kok I en II, waarvan hij zelf ook deel uitmaakte. In 2003 verliet hij de actieve 

politiek, nadat de 'Fortuynrevolte' ruw een einde had gemaakt aan de paarse droom, De Grave 

naast het fractievoorzitterschap greep en daarna ook buiten het eerste kabinet-Balkenende 

werd gehouden ('Zalm had vrouwen beloofd'). 'Het sentiment van zo'n grote nederlaag wordt 

ook aan mensen gekoppeld, aan de ene meer dan aan de andere. Dan realiseer je je: ik ben 

hier niet meer welkom.' 

Frank de Grave als minister van Defensie tijdens een Kamerdebat in 2001, naast toenmalig 

premier Wim Kok.Foto: Gerhard van Roon/HH 

Hij maakte vervolgens kwartier voor de Zorgautoriteit, die hij ook ging leiden. Daar kwam hij 

onder andere in een competentiestrijd terecht met minister Ab Klink over de problemen bij de 

IJsselmeerziekenhuizen. Terwijl De Grave bezig was met het 'subtiele proces om met banken, 

andere schuldeisers en andere ziekenhuizen de continuïteit van de zorg te verzekeren', werd 

Klink naar de Kamer geroepen waar hij de nieuwe term 'systeemziekenhuis' bedacht om de 

verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. 'Toen was het einde verhaal. De banken zeiden: 

oh, dus het mag niet omvallen? Nou, succes ermee dan, minister. Ik was echt woest'.  

Maar hij begrijpt het dilemma wel, dat ook minister van Financiën Wopke Hoekstra parten 

speelt als het gaat over ING, waar toezichthouders ECB, DNB en het openbaar ministerie 

mans en competent genoeg zijn om de witwaskwestie af te wikkelen. 'Er is maatschappelijke 

onrust. En het enige wat een Kamer kan doen is de minister roepen. En voor een minister is 

het niet fijn om te moeten zeggen: ik ga er niet over en ik kan er niets aan doen. Dan krijg je 

dat glijdende pad, dat de indruk wordt gewekt dat de Kamer overal over gaat.' 

Trending 

‘Door sociale media is iets binnen drie minuten 

trending. Interactie met de politiek gaat steeds 

meer om het effect’ 
Ook de media spelen daar een rol in. 'Door sociale media is iets binnen drie minuten trending 

en gaat de interactie met de politiek steeds meer om het effect. Ook het persoonlijke is veel 

belangrijker geworden'. De Grave maakt zich zorgen dat de gretigheid om de politiek in te 
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gaan ook daardoor steeds verder wordt ondermijnd. Hij deed tien jaar mee aan de selectie 

voor de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. 'Het valt me ongelooflijk tegen hoeveel 

mensen weigeren. Dat geldt overigens ook voor kandidaat-bewindslieden.' 

De Grave: 'Ik zie steengoede mensen die zeggen: als het over twee jaar voorbij is, kan ik niet 

terugkeren naar mijn oude baan omdat klanten geen VVD-mevrouw als advocaat willen.' 

Andere afschrikwekkende bijsluiters: 'de maatschappij vindt dat u geen wachtgeld mag 

krijgen. En als we proberen u aan een andere baan te helpen is dat vriendjespolitiek. Nou, dan 

zie je dat gezicht al. Maar dan komt het ergste nog: dat volksvertegenwoordigers geen 

privéleven meer mogen hebben'. 

Hij maakte zelf mee hoe hij in een restaurant werd lastiggevallen door een man die meende 

het recht daartoe te hebben, want 'je zit daar te vreten van mijn centen'. Zijn dochter, die toen 

ze 14 was van een docent te horen kreeg dat ze tegen haar vader moest zeggen dat hij het 

onderwijs kapot maakte, zei enkele jaren lang dat Frank de Grave haar oom was. 

'Het privéleven is wat ik het meest hoor. Maar het bedrijfsleven houdt ook niet van mensen 

met een politieke kleur. Dat vinden ze lastig.' Het maakt van de politiek volgens hem 

'een desinvestering in je toekomst'. De Grave ziet te veel voorbeelden van politici die maar 

moeilijk aan de bak komen. 'Zelfs voor toppers als Jeroen Dijsselbloem en Edith Schippers 

liggen de banen niet voor het oprapen.' 

‘Het bedrijfsleven houdt niet van mensen met 

een politieke kleur. Het maakt politiek tot een 

desinvestering in je toekomst’ 
De haat-liefdeverhoudingtussen bedrijfsleven en politiek baart De Grave ook in 

andereopzichten grote zorgen. 'Ik merk in toenemende mateirritatie over hoe vooral de grote 

bedrijven zich positioneren in het maatschappelijke debat.Door het beeld dat zij niet 

aangehaakt zijn bij wat er wordt gevoeld. Iets van: we komenalleen maar halen. Jullie mogen 

dolblij zijn dat we hier zijn, dus faciliteer ons maar. En als we worden aangesproken op onze 

verantwoordelijkheid, zijn we niet thuis.' 

Hij zag die houding aan de Klimaattafels, waar de CO₂-neutrale toekomst vorm moet krijgen. 

En hij ziet hoe de 'kwaadheid van de Nederlanders over de financiële crisis en het onbegrip 

over wat er toen gebeurde' daardoor weer wordt opgepookt. De onvrede over de 

dividendbelasting is volgens De Grave 'de metafoor voor een veel breder thema. Als het 

Nederlandse volk het gevoel heeft dat iets oneerlijk is, gaat het fout. Dan gaat het minder over 

de inhoudelijke argumenten, maar over dat beeld. Daar komt die kwaadheid en agressie 

vandaan. Je ziet dat een bedrijf als Unilever dat niet echt aanvoelt en niet de juiste toon kan 

vinden'.  
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De Grave, die de afgelopen jaren ook lid was van het curatorium van VNO-NCW, vindt dat 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 'het leiderschap moeten uitstralen waardoor mensen 

het gevoel hebben: ze zijn in ieder geval in dezelfde groef waarin wij ook denken'. 
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