
SCHEVE GROEI 

De kabinetten onder Ruttes VVD-beleid ondersteunen het groot-kapitaal-

bedrijfsleven  met het argument dat groei van de economie noodzakelijk is. 

‘Stilstand is achteruitgang’. ‘ Groei is noodzaak’. Behoud en van 

werkgelegenheid  c.q. bestrijding van mogelijke werkeloosheid  lijkt meestal een 

zinvol motief. Ondanks het feit dat je vrij veel kans maakt in een gestresseerde 

arbeidsomgeving terecht komt.  

De kernvraag is  aan wie groei werkelijk ten goede komt. Natuurlijk aan een 

aantal personen die hun baan kunnen houden of een baan kunnen vinden.  Ook 

profiteren MKB-bedrijven, ZZP’ers,  uitzendbureaus, adviseurs en juristen  van 

bepaald  al of niet falend overheidsbeleid. Denk aan de incompetente aanpak 

van bijvoorbeeld woningbouw,  natuurgebieden, politie, rechtspraak, zorg en 

onderwijs. Bestuurlijk falen heeft voor een aantal functies en beroepen nu 

eenmaal voordelen.  Maar daarna komt spoedig een andere kant van de 

beleidsmedaille in zicht. Van het overgrote deel van de bevolking wordt echter 

niemand beter van groei. Integendeel: dat deel van de bevolking betaalt de groei.   

Een breed levende vraag is waarom groei niet leidt tot voordeel voor iedereen: 

dus ook een betere situatie voor flex-slaven, werkenden met een 

bijstandsinkomen, studenten, overbelaste werknemers, uitkeringsgerechtigden 

(niet de 20% uitkeringsprofiteurs) en gepensioneerden. Hier wordt  erg 

ingewikkeld over gedaan: gejuich over groei en toch niet meer armslag voor 

velen? Een actueel mysterie! Naar mijn mening gaat om een erg eenvoudige 

verklaring die echter continu over het hoofd wordt gezien, al of niet opzettelijk.  

Groei van de economie is voor een aanmerkelijk deel te danken aan het 

bezuinigen op en verwaarlozen van werknemersrechten, van zorg (jeugd en 

ouderen) en onderwijs, van studiefinanciering en het loslaten van de rechtstaat 

waardoor boetes vanuit allerlei hoeken en standen uitgedeeld kunnen worden.  

De groei van de economie komt vooral terecht bij grote groepen aandeelhouders, 

bestuurders en hun dienaren, criminele circuits en bij mensen met banen die wel 

voldoende tot goed beloond worden.  Het verhaal dat de groei op termijn  ten 

goede komt aan iedere burger verliest in snel tempo haar geloofwaardigheid.  De 

groei werd en wordt ‘gedragen’  door veel afhankelijke en afhankelijk gehouden 

mensen, begrijpelijkerwijze ‘landgenoten’ genoemd.  



Het plaatje ziet er ongeveer zo uit: een kleine groep extreem rijken, een 

groeiende groep nieuwe rijken, een vrij grote groep personen die nuttig zijn en 

baat hebben bij het in standhouden van een oneerlijke verdeling van groei, 

grofweg en gemiddeld  ongeveer 1/3 van de Nederlandse bevolking.  Bij 

verkiezingen komt deze  tweedeling partijpolitiek duidelijk naar voren. Dat is 

gegarandeerd het geval bij referenda die dan ook steeds negatiever voorgesteld 

worden. In de Nederlandse politiek  staat  vooral  de VVD  openlijk voor het 

bevoordelen van Rijk en het kort houden en rechtelozer maken  van Arm. Dat 

deze partij hoog scoort inzake  gebrek aan integriteit is vanzelfsprekend.  De 

VVD is geen criminele organisatie maar wel een organisatie waar 

gecriminaliseerd gedrag zich thuis voelt. Op alle terreinen waar het leven van 

alledag veel problemen laat zien, stond de VVD aan het begin. Goedkope 

maatregelen (verdedigd met goedkope praat) bezorgen veel burgers  velerlei 

soorten ellende.  Laat er nu maar eens een wending plaats vinden. 
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