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eens 'rechtmatig' kan zijn, vind ik ongeluk
kig. Ongelukkiger nog is dat de rechter met 
dit politieke probleem opgezadeld wordt. Is 
daar de rechtspraak voor? Om de proble
men waar de overheid niet uitkomt, geval 
voor geval op te lassen? Met aile onzeker
heid bij de mensen wie het aangaat. Wat 
moet een homosexuele leerkracht, die, ont
slagen zijnde vanwege zijn homosexualiteit, 
van de rechter te horen krijgt (misschien wei 
pas van de Hoge Raad) dat hij onrechtmatig 
is gediscrimineerd? En dat hij dus zun baan 
kan houden? Bij aile problemen die de maat
schappij de homosexueel al oplevert, komt 
dan ook nog deze martelgang door het 
recht. En zal de rechter hier anders beslissen 
dan daar? Kortom, hier brandt de politiek 

haar handen niet en blijft een bevolkings
groep daarom in de kou staan. Helaas z1jn 
de kerken voor het grootste gedeelte ook 
niet uit het probleem, omdat ook die in hun 
beoordeling van de homosexualiteit zijn blij
ven steken in het poneren van de vraagstel
ling zonder tot een bevrijdend antwoord te 
komen. 

Hoewel ik op een aantal andere onderdelen 
van het program nog wei zou willen ingaan, 
moet ik vanwege de lengte van dit artikel het 
hierb1j Iaten. lk ga ervan uit dat de andere 
auteurs wei het een en ander hebben opge
pakt van datgene wat ik dan nu bewust heb 
Iaten liggen. 

Prof. dr. WAAM de Roos (1932) is hoog!eraar Econo
mie aan de sociale facu/teit van de Erasmus Universiteit 
te Rotterdam, hij is o.m lid van de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving en bestuursltd van de Marienburg
verenigtng. 

Economie en politiek 
'On the whole, runn1ng the economy IS 

more l1ke garden1ng than operat1ng a 
computer' (Denis Healey) 

Economie en politiek Ieven op gespannen 
voet met elkaar. Oat is niet aileen een feltelij
ke constatering, er is reden om de uitspraak 
tot norm te verheffen. Waar economie en 
politiek voor lange tijd accorderen is er of 
een centraal geleide bevelseconomie of er is 
een sterke greep van het kapitalistische be
drijfsleven op het politieke gebeuren. Noch 
het een, noch het ander is verkieslijk. Econo
mie en politiek kunnen wei op onderdelen en 
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voor een beperkte tijd harmonieren. In het 
algemeen is de harmonie niet vanzelfspre
kend. In het algemeen geldt dat in de politiek 
het sociaal-economische gemenebest 
wordt nagestreefd, en dat in het produktie-, 
distributie- en bestedingsproces onderne
mers, werknemers en consumenten, althans 
primair, hun eigen beperkter doeleinden na
streven. De spanningsverhouding is terug te 
vinden in de benaming 'georienteerde 
markteconomie' als aanduiding voor onze 
economische orde. Zij houdt in dat de gede
centraliseerde verantwoordelijkheden wor-
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den uitgeoefend binnen een zodanig kader 
dat de ontwikkelingen in belangrijke mate in 
de door de gemeenschap gewenste richting 
worden geleid. De overheid dient dit kaderte 
scheppen (aldus in de Nota Selectieve Groei, 
die in 1976 verscheen onder verantwoorde
lijkheid van Lubbers als minister van econo
mische zaken). 

Accent op markteconomie 
Het geloof in het orienterend en sturend 
vermogen van de overheid is in de tien jaren 
sindsdien niet sterker geworden. Het beleid 
bleek deels ineffectief, samenhangend met 
ingewikkelde paperasserij en ontduikings
mogelijkheden, en deels te kostbaar, samen
hangend met tendensen tot bureaucratische 
expansie. Vraag is of een tanend geloof in 
het sturend vermogen van de overheid daar
op de juiste reactie was. Waarschijnlijk werd 
teveel aan de centrale overheid toever
trouwd. Eigenlijk werd van de overheid ver
wacht dat deze de maatschappelijke wel
vaart zou optimaliseren. In het verband van 
de Sociaai-Economische Raad zijn eens een 
aantal doelstellingen aangereikt: economi
sche groei, volledige werkgelegenheid, prijs
stabiliteit, evenwichtige betalingsbalans en 
rechtvaardige inkomensverdeling. Later is 
daar nog aan toegevoegd: milieuhygiene, 
ruimtelijke ordening en menswaardige ar
beidsomstandigheden. Dit complex van 
doeleinden zou de overheid in haar sociaal
economisch beleid evenwichtig dienen te 
behartigen. De overheid zou moeten instaan 
voor het realiseren ervan. Bij ons econo
misch stelselligt het accent op de markteco
nomie, de rol van de overheid is secundair. 
Overspannen verwachtingen ten aanzien 
van de economische politiek passen daar 
niet bij. Oat neemt niet weg dat de overheid 
een zeer wezenlijke rol is toegekend in het 
economisch gebeuren. Echter, de overheid 
is niet een 'optimising', maar een 'satisficing' 
organisatie. 11 

Doelstellingen van economische politiek 
dient men dan niet te formuleren in waarden 
d1e men wil bereiken (bijv.: volledige werkge
legenheid, prijsstabiliteit, evenwicht op de 

374 

'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

betalingsbalans) maar in waarden die men 
wil vermijden (bijv. meer dan 4% werkloos
heid, meer dan 3% inflatie, een tekort op de 
lopende rekening van de betalingsbalans dat 
drie jaar achtereen gemiddeld groter is dan 
2% van het nationaal inkomen). De rol die in 
ons economisch stelsel is toegekend aan de 
overheid gedoogt in zekere zin niet dat zij 
weet wat ze wil, wei dat ze weet wat ze niet 
wil. De economische politiek laat zich dan 
eerst gelden wanneer overschrijding van de 
aangegeven grenzen dreigt. Niet het 'ex an
te' optimaliseren van doelstellingsvanabelen 
is de taak van de economische politiek, eer
der een 'ex post' manipuleren van de instru
menten als reactie op problematische ver
schijnselen. Het laatste is al moeilijk genoeg. 
Is met een en ander in het CDA-verkiezings
program voor 1986-1990 voldoende reke
ning gehouden? Het vierde hoofdstuk over 
het sociaal-economisch en financieel beleid 
wekt niet de indruk dat er overspannen am
bities in zijn neergelegd. Oat valt te prijzen. 
De samenstellers van het program hadden 
een gezonde verhouding tussen markt en 
staat op het oog. Veel staat is niet bevorder
lijk voor de maatschappelijke welvaart. De 
laatste tien jaren hebben velen dat inzicht 
bijgebracht. 

Werkloosheid 
Toch heb ik in aansluiting op de voorafgaan
de paragraaf bedenkingen bij het vierde 
hoofdstuk. lk vraag me af of niet ontoerei
kend wordt gereageerd op de ernstige mate 
waarin thans, en nu al enkele jaren, de gren
zen die we ons hadden gesteld aan toelaat
bare werkloosheid, zijn overschreden. We 
hoeven het er thans niet over eens te z1jn of 
de grens voor toelaatbare werkloosheid ligt 
bij 4, bij 5 of bij 6% van de afhankelijke 
beroepsbevolking. Duidelijk is dat een werk
loosheid van 15%, het actuele cijfer, volstrekt 
onaanvaardbaar is. Nagenoeg aile relevante 

1) P Mosley: 'The making of economic policy Theory and 
evidence from Britain and the US s1nce 1945. Brighton 
(Harvester Press) 1984, p. 12. 
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indlcatoren voor het sociaal-econom1sch en 
financieel beleid vertonen thans een waarde 
die weinig zorgwekkend is. De omvang van 
het f1nancieringstekort van de overheid is 
een uitzondering. De omvang van de werk
loosheid is een andere en veel ernstiger 
uitzondering. De omvang van het finan
cieringstekort is een probleem van nationale 
boekhouding. Als econoom mag en kan ik 
niet ontkennen dat het probleem dlent te 
worden opgelost. De perspectieven daar
voor zijn n1et ongunstig, ermee rekening 
houdend dat over het gewenste ternpo van 
de oplossing uiteenlopende opvattingen be
staan. 
De omvang van de werkloosheid is een pro
bleem dat d1rect de menselijke ex1stentie 
raakt, de existentie van 77 4.000 werklozen 
(april 1985) plus die van hun huisgenoten. 
De opwinding daarover in politieke kringen 
zou veel groter rnoeten zijn dan die over het 
financieringstekort. Anders dan ten opzichte 
van het financieringstekort lijkt er echter een 
zekere gewenning te ontstaan ten opz1chte 
van het hoge werkloosheidSCIJfer. Er wordt 
voldoende lippendienst bewezen aan het 
vraagstuk, maar beleidsgaranties voor de 
oplossing ervan zijn ver zoek. Vaak kan ik 
me niet aan de indruk onttrekken dat werk
loosheld, ook de hu1dige hoge werkloosheid, 
door velen wordt beschouwd als een nega
tief soc1aal bijverschijnsel van onze welvaart. 
Zulk een opvatting getuigt van een eng, ln
middels achterhaald, welvaartsbegrip. Wel
vaart is niet beperkt tot voedsel, kleding, 
onderdak, apparaten en 'gadgets'. Oat kan 
men, 1nclusief nog onderw1js en gezond
heidszorg, iedereen in onze samenlev1ng wei 
garanderen. Een belangrijke welvaartscom
ponent is tevens: participatie in de samenle
ving. In een samenleving als de onze is voor 
de meesten deelname aan het maatschap
pelijk arbeidsproces daartoe een voorwaar
de. Wanneer men na zijn/haar school- of 
beroepsopleiding geen gelegenheid krijgt 
om deel te nemen aan het arbeidsproces IS 
in een wezenlijke behoefte niet voorz1en. 
Sterker nog: rnensen zullen lijden aan het 
beset overbodig te zijn, aan hun onqestruc-
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tureerde bestaan, aan het feit dat ze wei hun 
hand mogen ophouden voor een uitkering 
maar niet de handen uit de mouwen mogen 
steken om een bijdrage te leveren aan de 
welvaart van anderen. 

'Het CDA acht het van belang dat prioriteit 
wordt toegekend aan werk boven inkomen', 
zo staat er in de inleidende paragraaf van het 
vierde hoofdstuk. Houdt dat niet ook in dat 
inkomens mogen dalen om werklozen werk 
te bezorgen, bijv. via arbeidstijdverkorting? 
Heeft de gewenste arbeidstijdverkorting -
mijns inziens tot gemiddeld 32 uur in 1990 -
eigenlijk wei kans van slagen zonder over
heidsingrijpen? Moet de druk van de over
heid op het bedrijfsleven niet sterker worden 
dan in het program 1s beoogd? Het zou een 
manier kunnen zijn om het bedrijfsleven te 
helpen, in kringen waarvan men toch ook 
steeds de ernst van het werkloosheids
vraagstuk onderkent en bijdragen willeveren 
aan de oplossing ervan. 

'Niet bij brood aileen' en 'Om een zinvol 
bestaan' zijn titels die CDA-verkiezingspro
gramma's in het recente verleden hebben 
gesierd. Bij die 1ntenties past bij uitstek een 
effectief werkgelegenhe1dsbeleid. Ook al be
staan van nature tussen CDA en FNV geen 
innige banden, er is rnijns inziens thans wei 
reden orn nauwer aan te sluiten bij het pro
gram dat de FNV met het oog op de kornen
de verkiezingen heeft ontworpen om daar
aan de partijpolitieke verkiezingsprogram
ma's te toetsen. De FNV heeft al enkele jaren 
uitgesproken en uitgewerkte opvattingen 
over het werkloosheidsvraagstuk. Ondanks 
de verrnoedelijke weerstand van een groot 
deel van de achterban dat weinig werkloos
heidsrisico loopt en waarvan toch offers 
worden gevraagd, wordt de lijn voortgezet. 

Meer sporing met de prioriteiten van de gro
te vakcentrale zal het CDA eerder goed dan 
kwaad doen, want mag niet worden ver
wacht dat het werkloosheidsvraagstuk 
(naast de kruisraketten uiteraard) een 'hot 
item' in de verkiezingsstrijd gaat worden? 
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Commerciele televisie 
Wie verondersteld wordt bezig te zijn met de 
besturing van economische ontwikkelingen 
en verschijnselen, van hem wordt niet ver
wacht dat hij zich zorgen maakt over een feit 
als de expansie van de commerciele televi
sie. Oat is immers een onderwerp voor cul
tuursociologen. Economen worden veron
dersteld 'gefocussed' te zijn op het nationaal 
produkt en dat wordt juist vergroot door de 
aanjagende krachten vanuit de commerciele 
reclame. Voor hen is hier dus geen pro
bleem. 
Deze econoom neemt niettemin de vrijheid 
er nog eens op te wijzen dat er ernstige 
ontwikkelingen dreigen. Ieder weet uit eigen 
waarneming danwel uit reisverhalen van an
deren hoe in de Verenigde Staten commer
cie en cultuur met elkaar zijn verstrengeld in 
het televisiebestel. lk heb menigeen met 
weerzin en nog niemand met waardering 
daarover horen spreken. Commerciele re
clame is niet v.erwerpelijk, het past geheel in 
het economisch bestel waarvoor we bij rui
me meerderheid opteren. Er zijn echter goe
de redenen om reclame onder controle te 
houden en om het geschelden te houden 
van kunst, cultuur en informatievoorziening. 
Er zijn redenen om commerciele reclame 
onder controle te houden. Het is veelal het 
instrument van een economische machts
positie dat de machtspositie verder ver
sterkt. De reclame op verreikende televi
sienetten is vooral effectief voor grate con
cerns die een grate markt kunnen voorzien, 
en veelal ook slechts voor hen betaalbaar. 
Reclame versterkt hun marktpositie en dat 
vergroot weer de fondsen waaruit reclame 
kan worden gefinancierd. Een cumulatief 
proces dus. Concentratie van economische 
macht wil het CDA tegengaan, althans val
gens punt 30 van het Program van Uit
gangspunten. In het nieuwe verkiezingspro
gram kom ik daarover niets tegen. 
Er zijn redenen om commerciele reclame 
gescheiden te houden van kunst, cultuur en 
informatievoorziening. Oat is, naar ik meen te 
weten, redelijk geslaagd bij kranten en week
bladen door het bestaan van een redac-
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tiestatuut. Het is ook op aanvaardbare ma
nier geregeld in ons huidig omroepbestel 
door de reclame onder te brengen in de 
Stichting Etherreclame (STER). Televisie is 
een meer indringend medium dan kranten 
en bladen. Over enkele jaren, zo is aange
kondigd, kunnen we over 25 a 30 televi
siekanalen beschikken. Een aantal hiervan 
zal niet functioneren volgens de grondslagen 
van ons huidig omroepbestel, zijnde non
commercialiteit, ideeie pluriformiteit en de-

' Er bestaat een gerede kans, 
dat ons omroepbestel 
wordt overwoekerd door de 
ontwikkelingen in kabel- en 
satelliettelevisie. ' 

mocratische verankering. Er bestaat een ge
rede kans, dat dat bestel, waarvoor demo
cratisch is gekozen, wordt overwoekerd 
door de snelle ontwikkelingen in kabel- en 
satelliettelevisie. De technische ontwikkeling 
plaatst ons ook hier weer voor fe1telijkheden 
die we ongewenst achten. Volgens de 
plaatsbepaling in de Cultuurparagraaf van 
het verkiezingsprogram zal 'mede door md
del van samenwerking in de EG, de positie 
ten opzichte van·internationale uitzendingen, 
waarin de commercie een rol speelt, op
nieuw worden bepaald'. Verderop staat in 
de artikelsgewijze behandel1ng: 'De overheid 
voorkomt dat de omroep overheerst wordt 
door commerciele of technocratisch-profes
sionele motieven' (par. 4.1 ). 
Is het niet wat weinig tegenwicht tegen de 
stormachtige ontwikkeling die het televi
siebestel moet ondergaan in de komende 
jaren? Is niet met name het CDA geroepen 
om meer inventief en meer concreet dan 
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anderen aan te geven hoe de opmars van de 
'all-pervasive' commercie, althans in wat is 
uitgegroeid tot het meest indringende medi
um voor overdracht van informatie en cul
tuur, kan worden gestuit? 

Economisme21 

De lnleiding op het verkiezingsprogram pleit 
mijns inz1ens terecht voor het versterken van 
een ten opzichte van de overheid zelfstandi
ge samenleving. lk lees daar: 'Er moet voor 
worden gezorgd dat andere samenlevings
organisaties de plaats kunnen innemen wel
ke een terugtredende overheid vrijmaakt. 
Gelijkertijd d1ent te worden voorkomen dat 
bij deze ombuiging-van-bevoegdheden 
weer andere vormen van overheersing vrij 
spel zouden kunnen krijgen'. De kans dat 
het laatste gebeurt is niet gering. Terecht 
heeft het huidige kabinet waann het COA 
een sterke rol speelt, ter bestrijding van de 
economische stagnatie aan het begin van de 
jaren '80, de bakens verzet. Er werd meer 
ruimte gegeven aan de ondernemingsgewij
ze produktie. Niet aileen overigens ter be
strijding van de actuele economische pro
blernen, tevens omdat de verhouding tussen 
collectieve sector en marktsector was 
scheefgegroeid. Behalve een verandering in 
het beleid voltrok zich een verandering in de 
mentaliteit van de bevolking ten aanzien van 
het bedrijfsleven. Er ontstond een beter on
dernemingsklimaat. De kritiek op de winst
maximaliserende ondernemingen verstom
de, eenvoudig al omdat gemiddeld nauwe
lijks nog winst werd gemaakt. Zelfs de eer
der breed opgezette agitatie tegen multinati
onale ondernemingen bleef achterwege. 
Winstmaken is een vereiste in ons econo
misch bestel en mult1-nationale ondernemin
gen hebben ons veel goeds gebracht. 
N1ettemin blijft gepaste argwaan geboden. 
Oat is iets anders dan fundamenteel wan
trouwen. Elke machtspositie verdient zekere 
argwaan in een democratisch bestel, zeker 
ook die van de grote ondernemingen. 
Wat, paradoxaal eigenlijk, onze hoog ontwik
kelde welvarende samenlev1ng bedreigt is 
het econom1sme. Economisme is een verab-
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solutering van het economisch gebeuren, 
een op de spits gedreven economisch han
delen. Het economisme wordt met name 
gevoed vanuit grote geavanceerde onderne
mingscomplexen. De verbondenheid van 
het econom1sch handelen met buiten-eco
nomische normen en waarden wordt dan 
onvoldoende erkend. 
Wil de welvaart zin hebben dan moet ze niet 
leiden tot meer en betere produkten, maar 
tot bet ere men sen. De mythe dat een voort-

' Wilde welvaart zin hebben, 
dan moet ze niet leiden tot 
meer en betere produkten 
maar tot bet ere mensen. ' 

durende produktle-uitbreiding het centrale 
doel IS in onze samenleving, verdient bestrij
ding. De mythe leeft in ondernemerskringen, 
in ambtelijke bureaucratieen, in bepaalde 
politieke partijen en in kringen van econo
men. Het lijkt gewenst dat we deze mythe 
opgeven, de ideologie die aile andere maat
schappelijke problemen ondergeschikt 
maakt aan de maximalisering van inkomen 
en consumptie. 'De daadkracht van de 
eigen levensovertuiging' binnen het CDA ke
re zich tegen het economisme. 

2) Hrerover in: W.AAM. de Roos: Bevrijdende Economie 
Over welvaart. arbeid en consumptie. Assen (Van Gorcum) 
1985. p. 174 e.v 
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