
De kerkelijke actie 'Neem de tijd om te Ieven' was bedoeld als een 

signaal tegen de groeiende dominantie van economische belangen. 

De mens is er immers niet voor het werk, het werk is er voor de 

mens. De kerken hopen op een correctie van de trend van econo

misering. Ontwikkelingen in de richting van een 24-uurseconomie 

moeten beoordeeld worden op de gevolgen voor de participatie in 

de samenleving, de duurzaamheid, de sociale rechtvaardigheid en 

de welvaartsverdeling, de emancipatie van vrouwen en de zon

dagsrust. 

D
e directe aanlciding tot de 

llll.erkcrkc.·lij.ke <JCtie tegen 
de 24-uur<;eetlllOillle ligt 

hi) de vong JZltlr ingcvocrdc 

wijz1g1ng van de Winkcl

t!Jdenwet J)e Raacl van 

Kerken in NiJvcrdal zag 

d1t aJ.... ccn ~.,yn1ptoon1 van 

''het verder opdringen van 

economi-,che helangen" en 

<;tarttc ecn handtckenin

gcnactic tcgcn de vcrrui

ming van de wcrkti)den en 

opcning<..,t1jdcn van \vin

kck I let lnterkcrkelijk 

de landeliJke Raad van Kcrken: al-, een 

"Actie tcgen de 24 -uur<;economie" 

Up 17 maart J<lllg,tlcclen opende Kar

dinaal Simoni' de per<;conlcrcntie in 

Den Haag met de con<;ta

terrng: "de Ncderbnd<;e 

<;amcnleving ontwikkclt 

zich in de richting van een 

24-LILII"<;eUlnOillie" Cll hij 

voegde cr onmicldelliJk 

tltlll toe \VJt daJ.rondcr vcr

<;taan were!: een man1er 

van .;;anlcnlcvcn. waarin 

aile uren van dag en nacht 

tiJden<; a!lc dagen van de 

C:ontaLl in ( )verheid,za- week voor economi<;chc 

ken r UO 1 nam de act1e i\li]r AH. Pi!JJ Luyn s.d.h. bcd1·ijvigheid ter bc,chik-

over, eve11al, kort da<1rna 

I ),t ,.., de tck'>t V.lll ccn l!llcidlng d1c gchoudcn 

\\'crd Oj) de umtcrcntw 2 1-uut<..,L'UlllOTniC ilL

lie ol w·v,1,11' \clll de {.'Wllll' .-\rhcid<..,\Trhoudln

gcn \t1ll lk· '1lll htlll.!..! ( hn..,tcll]k ~Oll,t,ll (on

_glc.., dll' }<') ,lllgll'-lll" 1i piJJhVollll 111 I )oorn 

(I lV II 'l,<; 

king <;taan". Volgem hem gaat hct om 

ccn "onmi,kcnbarc tcnclem" in de rich

ting van ccn ''non-slop-ccononlic·'', waarin 

aile tijd ''economi<;chc tijd" wordt, ccn 

onondcrhroken cyclu-, van produceren 

en comumcren. Vcrwacht moet worden 
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dat "aile uren in heginsel arheidstijd 

kunnen ziJn en aile dagen gecgaliscerd 

worden tot potenticlc werkdagen" (id. l. 

Als slogan kreeg de actie mee: 'Neem 

tijd om tc Ieven', samen met een logo 

waarin een menselqke gestalte de om· 

klcmming van ecn uurwcrkcirkel door· 

hreekt. 

Hocwel slogan en logo de indruk zou· 

den kunncn wckkcn dat hct om t.Tn in· 

div1duelc hevrlj(lingsdaad gaat. geldt 

her plcidooi niet de persoonliike m<1<1r 

de gczamcJtlilkc, van cconomisch he· 

slag hevrijde ti]d· gepbt worclt voor 

"collccticve rustmo1nenten" Zoals de 

'-lCLTClilrt'->-gcncroal, dr B. PlZll'-,llT, van 

de 1'-Jcdcrlollt.lse l·krvormde Ke1·k het 

uitdrukte in dezellde pcrsconlcrentJe 

"we hchhcn rust nodig 0111 semen met 

andnen mens te zip1. I )aamm moeten 

we die rust ook san1e11 hehhcn. ( )mkr· 

zoekers hehhe11 uitgcwezen dat indivl· 

duck rust p<1s opt1111a<11 is als dczc ingc· 

bed is in het collcctJc've Cemeenschap· 

pel11ke VrlJe cbgcn zijn hroodJtodig" 

1 id. '· I )aarom plcitcn de kcrkcn voor 

ecn "cultuur van gemeenschappeiJ]k vr11 

Z!Jl{ en voor de h(1ndhaving von de 

zondog Z!l-. collcctlcvc ru-,tdag, a[-., "vrijc 

dog voor zoveel mogclqk lllcnscn" Zc 

zijn vJn mcning "c_bt zo'n kcu-., de 

t\edcrlandsc samenleving en de indivi· 

duck mens ten goede komt' I id. !. 

Signaal 
lk <1Cl1e w<ts hedoeld <tis ee11 sign<t<1l 

aan overheid, politicke p<trtijen, lx·· 

drlJislcveJl en S<111tenlcving. Dot dit sig· 

naal herkend werd, hlcek Lilt de hrede 

steun die de actie krecg: V<llluit de ker· 

ken zcll, van de vakcentralcs, v<tn de 

n1dicuhcwcging, van vclc grocrcringcn 

uit het maatschappelijk middenveld. 

onder andere jongcrcnorgJni-..utic'-> vJn 

politieke partlJen. lr walTll echter ook 

velc negatieve reactics. Allercerst werd 

het hcstaan ontkend van cen 24·uurs· 

economic in ons lend. De kerken had· 

den dat trouwcns niet lwweerd. Le 

waarschuwden aileen met klcm tegen 

de tcndcns in die richting ,!\.bar zells 

deze tendens wc1·d ontkend. Fen 21· 

uur<.,cconolnic zou nog nict in zicht zijn 

in ons lend. Fr zou slcchts sprake Zl]n 

van het oplTkken van "de randen van 

de dag" vanwcge de noodzakelijk ge· 

worden llc~d1diserlllg van de pcTso· 

neelshezett1ng. 

Vnvolgem \\Trd ntc·t name door de 

tocnmaligc mini...,tcr van Fconomi'->chc 

Zaken het plc,dorlJ voor collectieve 

ru'-ltmon1cntcn ten pnnc_ ipak ._lfgcwc

zen. ·.\11111 kcuzc' schreel hq 111 lTll 

podJumartikcl 'i' principiccl cen an· 

dcrc ,\lcn,en hchhc11 rccht op rust 

lllZlZlr de mon1cntcn WJJrop zc ru'-.lcn, 

moeten ze zeit kunnc11 hcpalcn 1 VK, 

:24 (I(,'!H' 1 k m·crhcid nwct gce11 

'knellcnd keur,li)i' 'c hcppen lll<t<tr 'zo. 

\Tel nwgclqk ruimte l,llc'll aan iede1·, 

individuelc keuzcn 'id.' [)us gcen 

va~tc Lollct t1cl gcrcgcldc Jndcl1ng \'Oil 

werkurcn c11 VTIJC titd, m,tM inleT mm·t 

zovcel mogci1Jk nitheld hchhcn 0111 

zijn 1ndividuclc hchoelte tc vcrvulkn. 

~let 1'-l gocd zcggcn de cnttu \ tln de 

<tctic d<tt de kcuzcnwgelitkhedcn van 

de individuelc burger veJTUimd worden 

111et aileen door de wclvaart en ck tech· 

ni-..chc voontltgZtng, lllJJr rllt ook door 

het loslaten van v<1stc hcdri]lstwkn en 

tlcxihilisni11g v<1n de wcrktitden l),t 

hcantwoordt JZI!l de gc-,tcgcn anlhJtic-, 

van de mcnsen· tcrwql de orheid,duur 

nog steeds cell dalendc tendens heelt, 

komt de burger tlJll tc kort om aan aile 

onlhitic..., qua ont<-.panning, ncvcnactivl

lellen, zorgtaken enzovoort te voldoen 

Agenda's lopen over, daar komt ccn he· 

hoorl1jk deel v<tn de stress vandaan. 

Dus verruim gerust de keuzcmogeli1k· 

hedcn. Het ligt voor de hand dat cr in 
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dit vcrh~nd ook allcrlci 'ituatie' wor

den gcnoctnd, \vaorin n1cn..,cn jui<..,t n1ct 

declarhe1d en met koopavonden en -

zonclagcn gchaot zi)ll, wot hctrclt vcr

plichtingcn tcgcnovcr hun gczin en wat 

hetrel t hun pcr,ooni!Jke gemoed,ruq 

,\\aar aile ca,L(J\tiek bn de hezorgd

held n1et wegnemen. lmmer,, hoeveel 

memcn kunne11 indcrdaad protitcren 

van de vcrgrotc kcuzevrijhc1d: \, deze 

n1c·t ju1q ecoJH>mi,Lh gccond1tionecrd. 

olwcl alhankclitk van het inkomem

JJtvc·au' I loeveel men,cn kunt1en a~n 

hun "amhitte,· ntet vol-

ende dominantie van de economische 

belangen. "Nederland vereconomiseert. 

f let mzicht verdwijnt clat de cyc\u, van 

proclucetTt1 en con,umet-cn door andere 

waarden wmden hegrensd" I Kardinaal 

Simonis hij pcr,conlcrentie I 11et on

derliggende prohlcem is de economise

ring van Ieven en '-JZIIllC!llcvcn 

NatuurliJk wt! niemand ontkennen clat 

de econon1ische ontwikkeling wa~rde

vol is. Ze hedt 111derdaad de "ruimte om 

te Ieven ·. llltnsten' in onze we,tersc we

reid. aanmerkcli1k vcrgrool. I k ee<lt1o-

!1li-,chc vooruitgJng lllllg 

docn. omdat ze tc· wett11g 'Ruimte om te Ieven' nict per detinitte he-

l111<1tKii'lc ntimtc hehhe11: 

Vnvolgem wat hi!Jil cr 

over van de \TIJC pcT...,cH>n

liJke kcuze a\, Jl' hiJvom

hceld in de detailhandel 

verwijst naar 
,chmtwd worden als aileen 

n1aar mogeliikhctd om 

zich matcncel te \'CIT!Jkcn 

Lc htcdt ook de mensen 

individueel en collcctiel 

de nwgei!Jkheid tot vrije 

en crealtevc echt humane 

en humaniserende wcrk

z,1amheid e11 welvaan /c 

n1ag cchtcr ntct gJJll do

mtnctTn, gccn doc\ op 

ztch worden. ()p zichze\1 

ts ze "in,tn!lncnteel" dat 

dimensies die de 

individuele mens 

gcd\\'()J1gcn \\'ordt ook JC 

winkel ' a\·onds e11 s zon

dag' open te lwuckn. om

dat ll' ander' ntet mTreiml 

kunt hltJ\en 111 de concur

tTlltlc..,]cq_~' VLTdcr ,,·at tc 

docn 111 gczJnncn en 111 

m,1ahchappe\11ke vnhan-

overstijgen, naar de 

ruimte die door 

Cod geschapen is 

en aan de mens 

toevertrouwd. 

dcn ale.. de gczztmcn\qkc (JJlllllOcting<..,-

tll<lgc\qkheclen 'teed, geringet· worden 

(J!lld(lt de Jgcnda'.... \''-ln\\'cgc uitccnlo

pende wcrkttJdet1 met moette nog ecm 

111 de week geli1k gclcgd kunnen wm

det1: 

Croeiende dominantie van 
economische belangen 
.\bar ook de krtttck op de hit1ek bn 

vcrzanclen 111 ca'lttqiek. I )a a rom de on-

dcrlq ... ~gcndc vrJag: \\'llllr goat hct in we

zen om hii de actte van de kerken: Uok 

dat is ondet· woorden gehracht hi) de 

pre,entatic crvan. \)c actic is hedocld 

al'-> ccn -.ignoal, WtlZlrtcgcn gcprolc'->lccrd 

wordt, is cen 'ymptoom van een hrc

dcre ontwikkcling, namelijk de groei-

(I 1V I I 'iS 

wil zcggcn, zc kan ten gocdc c11 len 

kwade aangewend worden. met andere 

woordcn, zc t'-1 ondcrgc-.chikt (lJ!l on

dcrc, hog ere \\'J\lt"<._!cn 

( lntwikkel!llget1 in de richting van een 

2--1-uur,economie moeten heoordecld 

worden vanutt de gevolgen die ze hcl'it. 

voor de parttupatte in de samenlc

vtng von pcr'->oncn en grocpcn, en de 

socialc cohc,ie op de divcr'c t1tveaL" 

tc hcgit1ncn h!J het gczin en de tami

\ic, en vcrvolgcn., de andere nlaat

'chappe\ijke verhanden. Lr bn zich 

vee\ ~chter,talllg ondcrhoucl van ta

milierelatie-, en andere socialc contac

ten gaan voordoen. Ook de zorgar

bcid en het vriJwilligcrswerk dreigen 

onder zware druk te komen staan, 
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voor de duurzaamheid en omvang 

van de gevolgen voor hct milieu, 

Wtltlrdoor toekom~tige genera tic~ n1ct 

onherqelhare <,chade en onhetaalhare 

rekeningcn kunncn worden opgezo

deld, 

voor de <,ocialc rechtvaardigheJd en 

de welvaartwerdeling lu<,<,en per.,onen 

en groepen, door het verdn uitcenlo

pen van arheid.,uren en inkomen, 

voor de enltlncipatie van vroU\\'CI1, 

door ongeliJke verdcling van betaalde 

arheid en onbetaalde zorg tu.,-,en 

vrouwen en mannen,. 

voor de indiv1duelc en gezamenli)ke 

ru-..t op zondag en op andere 1110tl1en

ten. iclr de notitie 'Deelnemen aan 

een 24-uur,economie' d.cl. H me1 

I<J'Jil van het Landelijk Bureau DISK 

te Amqerdam, pag. 6-7l. 

Gezamenlijke 
verantwoorde li jkheid 
lk individuelc ontplooiing kan nict het 

emge of het door,laggevende criterium 

zijn. Naa<,t de llldividuelc eigen vnant

woordcliikheid i' er de wederkcrige ver

antwoordeliJkheid, zoal., tu.,-,en wcrkge

ver<, en werknemer.,, overheid e11 bur

ger<,, en J<, cr de gezamenlijke vcranl

woordeliikheicl van allen voor het "ho-

1111111 (01111111/llC 

De inciJvicluali.,ering van de heden

claag<,e mem benadrukt tcrecht de ei

gcn verantwoordeliikheid, maar al-, de

ze exclu,icl ol po.,-,c.,-,iel wordt, clan zal 

het nog welmogei!Jk zip1 contractueel 

wedcrzijcl,e rechten en pl1chten va<,t 

te \cggcn, n1oar i~ er gccn <.,prakc n1eer 

van gezamenliJke verantwoordelijkheid 

voor het "c 0111111011 <JooJ' 

De gezamenlqke verantwomdelijkheid 

voor het /)(JIII/111 COIIIIIIIIIIC. kan vcrgen dat 

de helangen zowel van de indiv1duelc 

vrijhcid a]., van de cullwmi,che ont

wJkkehng gerelativeerd worden, zodat 

er ruimte ge<,chapen wordt voor het pu

hlieke helang 

"Ruimte om te Ieven" i' de titel die bij 

de progran1n1cring von de contercntie 

voor deze hijdrage i..., opgegevcn. J\1ij 

clunkt dat deze titel mecr ruimtc biedt 

dan de actie-,logan Neem liJcl om te 

Ieven' Strikt genomen kan deze laat<,le, 

vanwege het "nemen" JLmt 1n llldividu

ali,ti,che zin ge·l·nterpreteerd worden. 

Hetgeen ook door mecrdcre commen

tatoren 1n kite gedaan i.,. LIJ <,!ellen dat 

eeniedcr jui<,t mecr tiJc\ kan nemen om 

te Ieven dankziJ de 24-urige keuzevrij

heid 

'Ru1mte om te Ieven' - evenal, 'tijd om te 

Ieven' verwij<,t naar dimen.,ic' die de 

1ndividuclc n1en..., over<..,tijgcn, naar de 

ruimte die de men<, niet zeit gecrei'erd 

hedt, maar die dom Cod ge,chape11 i' 

en aan de n1cn..., i~ tocvcrtrouwd. Noar 

de ruimte waarin de men<, de andcr ont

moet, die evenal' h11 ge.,chapen i' naar 

Cod, beeld en gelijkeni<, en voor wie hij 

mcdeverantwoordci!Jk ge<,teld wordt. 

I let chri<,telijk men-,beclcl i., cen relatio

ncel mcmhecld, waarin de individuele 

zellontplooiing niet lmgekoppelcl " 

van de doorlcctde relat1e met de ander 

en de Ander Wat haat hct de men<,, 

wanneer hi) de hele wereld wint, maar 

het e11e nooclzakeliJke m~<,t. Het voor

naam<,te gebod i<, de lielck tot Cod e11 

tot de naa,te deze twee zijn onlrhma

kelijk aan elkaar gekoppelcl, zozccr dat 

hctgeen we voor onze hmeder' en zu<,

ter' in nood doen, de eindtoet<, i., van 

de per<,oonlijke lcvenwervulling lei 

,\It 25) Hoczeer de egocentri,che 

zellontplooiing een cloodlopcnde wcg 

i-,, heelt l.uca<, om opgetekend in de 

parahel van de rijke man die zip1 <,chat

ten verzomclt in nog grotcrc voorroad~ 

<,churen, die in gnprek met zichzell 

clroomt van een gouden toekom<,t, maar 

nog dczellde nacht zip1 Ieven hoort op-

( llV II <JS 



el'>en. "I )c zin van het Ieven he<,taat niet 

daJnn dat ccn lllCI1'-. op grond vJn zijn 

grote vermogen in overvloed lcelt" 1 Lu

ca'> 12. \i-2\r 

Zondagsrust 
In zijn apmtoli,ch '>chrijven 'Dies Dolllllll. 

van i I mci \99H over de zondag-,heili

ging pbaht !'au'> Iohanne<, l'aulu' II de 

zondag<,ru<,t in het per<;pectiel van dit 

evangeli.,che men<,heeld. "Dank zij de 

zondag'>ru'>t kunnen de dagelijk-,e zorg 

en arheid hun jui<,te dimen<;ie hervin

den: de matcriclc zaken waarvoor we 

on<, druk maken, maken plaat'> voor de 

waarden van de gee<,t: de pcr<,onen met 

wie we Ieven, hernemen in de ontmoe

ting en 111 de mecr serene dialoog hun 

ware gelaat. De <,choon-

maakt om van het Ieven met en voor el

kaor tc gcnictcn, in de gchorgcnhcid 

van de gezinnen. in allcrlci -,ocialc ont· 

moctingen en contacten in gedeelde 

crvoringen van cultuur en natuur, in vic

nng ook van de gedeelde ervaring van 

het contact met Cod in de gelool<;ge

meen'>chap. 

''Een onvervangbaar goed van de <,ocialc 

cultuur i<. de zondag De be.,cherming 

van de zondag i'> <,teeds mecr daardoor 

hedreigd, dat zc onderge<,chikt gemaakt 

wordt aan econnmi<;che bclangen, De 

zondag mocl heschermd hlijven. AI, 

dag de' Heren hecft ze een centrale, 

godsdiemtige inhoud. Ze i'> ook ge

mcemchappclijke tijd voor het gezin, 

de vrienden en buren en daarmee een 

helangrijk cultuurgoed dat 

l1eid van de natuur · te 

vaak ge<,chonden door de 

logica van de beheer-,ing 

Op aile niveaus is niet ter bc,chikking ge

<;teld mag worden". ("Fiir 

ci11c Zukrmft i11 Solid111·itiit 1111d 'omdenken' nodig. 

die zich tegen de men<; 

kecrt · kan herontdekt worden en diep 

genoten. f let i'> een dag van hannonie 

van de men<, met Cod, met zichzelt en 

met zijn gclijkcn" (nr 67) Hct i'> een 

dag, waardoor de men<, herinnerd wordt 

aan zijn <;pirituclc relatie met Cod, 

Schepper en Vcrlm<,er, aan zijn <,olidaire 

relatie met de medemcns en aan zijn 

rentmeester<,chap ten aanzien van de 

<,chepping. 

Lliteindelijk i'> hct plcidooi voor de 

handhaving van de zondag<;ru<,t een 

plcidooi voor de jui<,te hicrarchie van 

waarden. Fr zijn hogcre waardcn dan 

de economi'>che. Collectievc rustmo

menten kunnen ecn tcgenwicht vormen 

tegcnover ovcrheklemtoning van de 

economi-,chc hclangcn, een pauzc van 

hezinning op de lundamentclc gerela

Leerdheid van de mem a an de ander/ · 

Ander. te midden van de maal<;troom 

van hehhen en houden, ccn oasc waarin 

de -,amcnlcving tot ru<,t koml en ruimte 

( [)V I I 'JH 

Ccmhtiukctt", Wort des Rates 

dcr flhllU}clischc Kircl1c i11 Dcullchla11d 1111d dcr 

DcutschC11 Hischofskollfcrci1Z zur ll'irtscll<t[tli

c/Jct1 wd sozialc11 Lu;c i11 Dcutschla11d, khr. 

1997, no 2231. 

1\kt recht stelt hct commentaar van 

ccn landelijk daghlad: "Hct plcit voor 

hct maatschappelijk engagement van 

de kerken dat ze opgekomcn zijn voor 

een vecl breder helang dan aileen dat 

van de zondag<;ru<;t, laat staan van de 

zondagshciliging Niet dat daar ieh mi'> 

mee i'> Ook aan het cind van de twin

tigste eeuw kun je nog altijd heter de 

zondag heiligen, dan de homo ctoltomicus" 

(Trouw, 27 juni 1998) 

De mem is er niet voor het werk. Hct 

werk is er voor de mens. Hij werkt om 

mens te worden en tc blijven. Hij dient 

geen slaaf te worden van zijn werk, zo

dat hij craan verslaafd raakt, het niet 

meer Iaten kan, en niet mccr tot rust 

komt. Dat ZOU in '>trijd zijn met de 

menselijke waardigheid. De hijhelse 

c 
;;o lj 

Cfll 



:~ hood-,chap VJn het (Jude en het N1eu

we Tc'>lJmcr1t ;., dJM onduhhclzinnig 

ovcr (7:ic 1'_1 Tom<,on Zc1 ,Lu}cll zul ;c 

rPrrhll- err de zwcrdc ,Lr<J 11<1krrr. in 'C.clicld 

is de men'>. Anikelcn rondom de lood-,c 

trJditic'. I olkerhmJ Stichting vom 

TJimudrcJ I'JH'l, -le druk, pog. CJ-1-71) 

I )c men'> moet op tijd hct wcrk <,tJken, 

zich WJS'>en, kcstcliJk klcdcr1 en z1jn 

kroon vJn men-,clijkc WJJrdigheid op

zcttcn- en op Jdcm komcn llxodus 23, 

12). De 1-lchrccuw<,c tek'>l zegt· "om op 

tc '>nuivcn" De rohhijncn hcrkcndcn 

daar hct woord 'rrc{llr. zicl, 111. Ook in 

het houden vJn de '>jahhat is dc mens 

hceld van Cod. In het houdcn van de 

sjJhhJt volgen wij Cod na, die de we

reid gc-,chapcn hcdt in zes dagen en 

daarna de zcvcndc dag '-,taakt'. Niet Jl

lcen "hct Jochie vJn JC -,Iavin en de 

vrccmdeling" en dcrgelijkc onJJnzicn

lljkc mcnscn moctcn nJ hun werk op 

adem kunncn komcn (lxodus 23. 12). 

maar Cod zcll deed dat ook na Zijn 

scheppingswcrk (Exodus .3 I. 171. Hct 

hock Exodu-, ( hoold-,tuk I()) '>prcekt de 

mens JJn Jls evenhccld vJn Cod. Deu

tcrononliunl 5 vocgt craan toe, dat \VC 

ook de mcdemen<, en zclls de dieren 

die we aan on<, dicmthaar makcn de 

kan~ n1octcn gcvcn on1 tc ru...;tcn: \Vic 

zeit door de Hccr met opgchcvcn hand 

en gcstrckte arm hevrijd i'> uit de slaver

nij van Fgyptcland, mag een ander nict 

tot -,laal maken. 

Zoals de Ioden de <,jahbat heiligcn, zo 

heiligcn wij chri-,tenen de zondag, om 

hcvrijding en verlossing te vieren, in

dachtlg de vcrrijzcni'> en het nicuwc Ie
ven, ons door Chri-,tus gcbrJcht. 

De hijbel-,e hronncn kort samenvattend: 

De mem i'> er niet voor zijn werk, 

maar hij wcrkt om men-; tc kunncn 

zijn; 

De SJahhat is cr niet voor de werkda

gcn. maar de werkdJgcn zq n er voor 

de '>Jahhat, 

En tcnslottc: de mens is er nict voor 

de sjJhhat mail~' de SJJhhJt IS cr voor 

de mens 

Serieus gewetensonderzoek 
De kerken hchhcn met hun act1c ccn 

hi)drJge willen geven JJn "ecn lunda

mentcle d1<,cussic over de imicht1ng en 

de toekomst VJI1 de maatschappij" (d'>. 

K. Wigholdu<,, voorzittcr vJn de werk

grocp "Act1c tegen de 2-1-uur<,ccono

mic" 1. Zc hopcn op een trendcorrectic 

in onzc samcnlcving. Ze ZIJn zich cr-vJI1 

hewust dJt de geloof,gemcen<,chJp de 

hand in cigen hoezcm moet stekcn. 

Ook chri'>te11cn kunncn individuJii'>

tisch en mJtcriali,ti<;ch lnge<,tcld zijn. 

Hct dictJat van de markt bctrclt nict ai

leen het JJnhod van de produccnt. 

n1aar cvcnzccr de vraag van de con'-lu

mcnt. De drJng naar <,teeds mecr en 

<,teeds heter kJn ook christcncn in zijn 

grcep krijgen. De wcm van 2-1-urige 

keuzcvrqhcid en van 2-1-urig hcroep op 

dicn<.;tvcrlcning ]<.., ccn llltJchtigc aanjJ

gcr van de 2-1-uur'>cconomie. De op

roep vJn de kcrken gcldt nict aileen de 

politick en hct hcdrijf,levcn, maar ook 

de individucle christenen, de gczmncn. 

de pJrochic'> en de gemccnten_ Ze i'> 

aanlciding tot een ~cricu.;; gc\vctcn-,on

derzoek. wJnt op aile niveaus is "om

denkcn" nodig Kritick op ontwikkelrn

gen in de sarncnlcving n1oet ~an1cngaan 

met ecn houding van zellkritiek, hc

rcidhcid om eigen doen en Iaten te 

toetscn JJn humane en cvangcli,chc 

waarden, Jan de h1ndamentclc rclatics 

die wczcnlijk zijn voor echtc mcn<,wor

ding en voor ccn humaniscrcndc <;a

mcnleving: tot Cod en de mcdcmens. 

Het kcrkcliJk protest kan pJs gclool

waJrdig klinken, wannccr de christenen 

zeit er sericus 11JJr <;trcvcn van op zich

zcll staande individuen uit tc grocicn 
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tot vohvaardigc pcr"ioncn, die nict cgo

centrisch op zichzell gericht zijn, maar 

in communicatte en clialoog treden met 

de medemen'>etl, zich medeverant

woordelijk weten voor de kwaliteit van 

het menselijk he,taan in de <,amenle

ving, n1ct nJnlc voor dcgcncn die in 

nood verkeren, en die hereid zijn zell 

"itappcn tcrug tc docn in cigen con

<.,Uillptlcgcdrag, 111 de hcvrcdiging van 

eigcn vcrlangens en hehoeltcn, om 

mecr "ruimte om te Ieven" mogeliJk te 

maken voor hcn die te kort komen, 

dichthij en veral 

Bedrijfsleven 
Van het hedrijlskven mag verwacht 

worden clat er rekening gehouden 

wordt met andere belangen clan de cco

nomi-,che Terccht i'> onbng'> in clit ver

hand herinncrcl aan de llniversek 

Verkiaring van de Rechten van de 

1\ lcm, met name a an artikcl 24: "iecler 

l1eelt recht op ru<,t en cigen vrije tiJd, 

inhcgt·epen een redelijke hepcrking van 

de arheid,tijcl en pcriodiekc vakanties 

met behoud van loon" ITrouw, poclium

pagtna, 24 juli 199HJ Waarhij aan

getekencl wordt: '\teeds moet bedacht 

wordcn dat het de kcrn van de memcn

rcchtcn i~ ccn n1en~waardig hcstaan 

mogelijk te maken" I id.l; en gecitcerd 

wordt de gedragscode van Shell, waarin 

gevraagd worclt dat de meclewerkcr'> 

"het hedrql uitodenen al' verantwoor

delijke kden van de <,amenlcving". 

Het i-, zonder mecr toe te juichen dat 

hedrijven gedragscodes opstellen, die 

ook exlcrn controlcerbaar zijn, clat ze 

hicrin hun maat<,chappij niet hepcrken 

tot een onderncming die uit i-, op zo

vcel mogelijk renclement, door zo dh

cicnl mogelijk te producercn en in te 

spelcn op de markt, maar dat zij cleze 

code-, zicn al, een mogelttkheicl om 

diensthaar te zijn aan een humane sa-
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menlcving, aan mcn<,enrcchten, cluur

zamc ontwikkeling en internationale 

recht vaardigheid. 

Overheid 
Van de ovcrheid mag verwacht worden 

clat ze nict '>lechh pragmati<,ch en zakc

lijk het maat-,chappeliJk verkeet· regelt, 

maar dat zc hoven aile vcclsoortige he

langen van groepen en individuen het 

/JOm/111 coHttllllllC, hct algemcne belang he

vordert, clat een geheel cigen overstij

gende waarcle heclt. Daarvoor is nict 

volcloende dat ieder afzonderlijk zijn ol 

haar rustmomenten hedt. Ook gemeen

-;chappelijke rustmomcnten moeten bc

hartigd en bewaard worden. 

De overheid i-; niet de Raad van Bestuur 

van de BV Nederland. Hct eer<,le en 

laatste criterium is niet clat de economic 

van ons land op zo boog mogclijke toe

rcn draail. Er zijn waarden die hogcr 

zijn: de waarcligheicl van de memeliJke 

persoon en de verantwoorclelijkc en hu

n1ane "iJn1enlcving. 

i\lc;r. A H Pilll Luyn s d.h. is hisschofJ Pilll 

Rottmliltll. 
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