
De 24-uurseconomie heeft ook voordelen, erkent rabbijn Evers. 

De mens is immers fysiek niet per definitie ingesteld op zes werk

dagen en een rustdag. Bovendien is het noodzakelijk dat sommige 

diensten binnen de samenleving continu doordraaien. Maar 168 

uur economie per week is teveel, zo is de overtuiging van Evers. 

Tijd voor rust en bezinning. 

V
oorstanders van de 24-uurs

economie prediken altijd 

dat stilstand achteruitgang 

is Wellicht is dit econo

misch gezicn juist, maar er zijn andere 

collectieve goederen, die de maat

schappij moet beschennen. lk hen geen 

discussie. Volgens Hccrtje zorgt flexi

bele werkgelcgcnheid voor minder files 

- omdat de mensen niet allemaal mecr 

tegelijkertijd werkcn - en ook voor 

minder vervuiling, omdat de natuur 

mecr tijd heeft om tu<,<;en de werkstro

men door bij te komcn van hct verkecr. 

aanhanger van de gcdach

te dat het mcnselijk hiorit

me van dag en nacht en 7 

dagen is () werkdagen + I 

rustdag om als het ware 

op hct lijl i<, geschrcven lk 

geloof cr nict in dat de 

gecstcliJke Ieiding van Ne

derland dezc hiologische 

gcgevcn<, als ccn natuur

wctdoctrinc moet vcrdedi

gen. Het is meer hct ter

rein van de mcdischc ex-

perts om nadeligc fysiolo-
Rahhijn mrdrs. R. Evers 

Het is zeker ook zo dat in 

een aantal sectoren nu 

cenmaal 24 uur moet wor

den doorgewerkt, zevcn 

dagen van de week. Dit 

geldt voor de zorgsector, 

het militaire apparaat, de 

politic en industriecn als 

de Hoogovcns. Toch ge

loof ik dat het niet gocd 

is, dat Nederland lijkt af te 

stevcnen op een economic 

die 168 uur per week 

doordraait. 

gischc effccten van de 24-uursecono

mie te benadrukken. Hct i'> zeker mo

gclijk dat de 24-uurseconomie ook 

positicve punten hccft. l'rofdr. A. 

Heertjc henadrukte bijvoorbecld het 

milicuproblccm en de filevorming in de 

UlV 'J lll'lH 

Als de voortekenen nict bedricgen, lij

ken de economische belangcn de eer

hicd voor de spirituele kanten van de 

mens tc overwoekercn. De algemenc 

trend in de maatschappij is dat de kapi-
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taalgoederen <;teeds meer bemit worden 

en de flexwerker steeds populairder 

wordt. De langere openstelling van 

winkels 's avonds en op zondag, de 

vraag die aan de sollicitanten voorge

legd wordt of zij 's avonds of in het 

weekend willen werken, de moeite die 

de vakbondcn hebben om CAD's tc re

gelen waarbij werknemers niet op zon

dag hoeven le wcrken en het feit dat 

eendcrde van de beroep,bcvolking te

genwoordig a! onregelmatig werkt, ter

wijl steeds meer imtellingen overgaan 

tot 24-uursservicc, zijn ontwikkelingen 

die er duidelijk op wijzen dat onze sa

menleving het ritme van de scizoenen, 

van dag en nacht, ru<,t en bezinning 

niet ccht meer waardeert (vcrgelijk 

Cenesis 8:22) 

Door het wegvallen van een collectieve 

dag van bezinning doen wij ons religi

euze potenlieel tckort en dreigt het ge

zinsverband in Nederland nog mecr uit 

elkaar te val len. 

Leven wij om te werken of werken wij 

om te !even? Caat het om het zijn ot 

om hct hebben? De mens en zijn spiri

tualiteit, rust en bezinning zijn clkaars 

partners Het eerste wat in de llijbel 

heilig heet, is geen voorwerp, een berg 

of een altaar, maar ccn dag, cen stuk uit 

de tijd Gd hcet de 'Almachtigc' naar 

Zijn vermogcn om te scheppen Toch is 

juist Zijn vennogen om te stoppen met 

scheppcn - C:d rusttc op de zevende 

dag - ecn nog groter blijk van zijn 

grootsheid. 

Is het waar, dat het 'bondgenootschap 

tegen de 24-uurseconomie' zich aileen 

maar probeert te vcrzetten tcgen de 

modcrne tijd en hct poldcrsucces van 

het paarse kabinet? Ot strijdt men voor 

eeuwige waardcn, die waarschuwen 

voor ecn al te werelds materialisme, een 

vcrarming van het sociale Ieven, tegen 

'altijd stress'? 

Activisme positief 
Activisme, rationaliteit en beheersing 

zijn in de Bijbel positieve begrippen. 

De Bijbclse exegese propageert zelfs, 

dat de mens C'ds partner kan worden. 

C:d beperkt Zichzelf als het ware om 

de mens de ruimtc te bieden om zijn 

capaciteiten te ontplooien. 

De Oude Wijzcn hebben zich niet ge

schaamd uit te '>prckcn, dat de mens 

door gocde dadcn deelgenoot wordt 

van Gd bij het Scheppingswerk. De 

mens hceft cen grootse plaats en op

dracht mecgekregen: de aarde tc bche

rcn. Toch mag de mens niet overmoc

dig worden. Door zijn eindighcid en 

beperktheid te realiscren lcert hij een 

houding aan, waarin hij zijn Ieven wijdt 

aan de hoogste principes, die van lief

de, redc en religic. Pas dan kan hij zich 

ontplooien tot zijn ware aanlcg, een 

schepsel in de gelijkenis van Gd. 

Nog nooit in de geschiedenis zagen we 

zoveel wensen en verlangens in vervul

ling gaan als vandaag de dag. Naar zijn 

tcchni'>che scheppingen en maatschap

pelijke organisatie gemetcn kan de wcs

terse mens zeggen: "Het is goed". 

Maar wat kunnen we over onszelf zeg

gen7 Hebben we dat Gddelijke beeld 

in onszelf gerealiseerd, Ieven we recht

vaardig, oprecht en eerlijk, hebben we 

onze naasten werkelijk lief in cchte 

broederschapJ Zijn wij al<, mensen al 

die technische en sociale ontwikkeling 

wei waard7 

Macro-economische afgoden 
De moderne afgodcrij is een vergodde

lijking van dingcn en begrippen, die 

ons culturele menselijke erfgoed crnstig 

bcdreigen. Baanbehoefte, werkwaarde

ring, arbeidstijdvcrdeling en banenplan: 

prachtige macro-economische groothe

den, die echter weinig bijdragcn aan 

ons mcns-zijn. Waar is de mens, die 
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nog contact hceh met zijn inncrlijke 

rcalitcitc Wclk gemccnschappclijk mo

ment van bezinning is cr nog om over 

hogcrc menswaarden tc sprekcn en te 

dcnken) Wellicht is het waar, dat de ge

middelde arheidsduur in Nederland 

laag is in vcrgclijking met andere ian

den. Toch doet dit niets at aan mijn 

pkidooi voor ccn dag van gemecn

schappclijkc rust en bezinning. 

In de llijhcl wordt ccn dag van geza

mcnlijke wcrkonthouding voorgeschre

ven "Zcs dagen zult gij arheiden en al 

uw werk docn; maar de zcvende dag 

stopt icdcrcen en alks met werken om

dat Gd dit zo deed hij hct begin van de 

Schepping" I Exodus 20:8 en verder) 

Waarom moct de mens cigenlijk wer

kcn? 

Zekerheden tot nederigheid 
Om de mem in zijn waarde tc Iaten, 

wcrd de wcrcld 'onaf' gcschapcn en 

wcrd de mens in Cenesis tot 'Gds part

ncr' gchomhardeerd Maar tcgelijkertijd 

werdcn in de natuur en in het Ieven ele

mentcn ingchouwd, die ons heschci

denhcid in onzc creativitcit moetcn hij

hrcngcn. Weet u waarom een mens 

steeds weer moct slapen) Om duidelijk 

tc maken, dat zijn cnergic en creativi

tcit hcpcrkt zijn Het wonderlijke hier

hij is, dat de mens zich hiervoor niet 

hodt te schamcn. Fen keer in de zeven 

dagcn rustte Cd ook. De Sahhatsrust is 

bovendien cen imil111io Dei, volgen in 

Cds wegcn. De mens wordt op de rust

dag een hcctJC Gdgclijk, in de ont

plooiing van de essentie van zijn mcns

ZIJn. 

1 )c maakbaarhcid van onzc cultuur, de 

hehccrshaarheid van de natuur houdcn 

even halt. ln het interessante hierbij is 

dat de lliJhel<.e Wctgevcr al 3300 jaar 

gcleden duidelijk maakte, dat dit aileen 

C[)V '!'Ill 'JH 

optimaal te realiscren is, wanneer aile 

lagen van de bcvolking mcedoen, ook 

de slaven en het vee. Het niet produce

ren staat een dag per week centraal. 

Wcct u wat voor zegen het is om eens 

24 uur lang geen telefoon, radio of telc

visie aan tc hebben? Aileen z6 gcloof ik 

in werkclijke rust, groei en ontplooiing 

van de mens zclf. Aileen als het hclc 

gezin aanwezig is, kunnen dczc waar

den, waar het wcrkelijk om draait, wor

den hcleefd en worden doorgegevcn 

aan de volgende gcneratie. 

Werknemer en werkgever 
worden gelijk 
S1abhat als tcgenpool van loonslavernij 

staat centraal in de ordcning van de 
Schepping. Sjabbat is rust en vrijheid, 

niet aileen voor de wcrknemer maar 

ook voor de wcrkgever die op Sjabhat 

elkaars gelijkcn worden. Sjabbat bete

kcnt ook vrijheid voor de diercn op hel 

veld en zclfs voor het milieu dat op 

Sjabhat bcvrijd wordt van de onderwer

ping aan de mens. Ieclerc vorm van ar

beid die de wereld overheerst, vormt en 

herschept, is op Sjabbat verhodcn. ln

dcrdaad zijn wij mensen geschapcn om 

de wereld tc cxploitcrcn. Maar ccn dag 

per week moeten wiJ ons daarvan kun

nen losmaken, afstand ncmen van onze 

onderwcrpingsdrang en hccrschappij

hehocftc. We mogcn niets, niet ploc

gen, nict schrijvcn, niet oogsten, nict 

bouwen, gccn Iicht aanmaken, zelfs 

niet in de auto stappen, want op Sjah

bat worden wij craan hcrinnerd dat wij 

onder de Allerhoogste staan. Daarom 

Iaten wij onzc greep op de natuur even 

varen. 

Sir Immanuel Jakobovits, lmeritus Op

pcrrabhijn van het Ccmenebcst geeft 

de Sjabbat-idcc nog mccr diepgang. 

Hct rusten van Gd zclf op Sjabbat was 

een ultieme cxpressie van deze vrijhcid. 
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Het Hehreeuwse woord voor Almach

tige is 'Sja-dai', dat de Rabbijnen inter

preteerden als 'Hij die tegen Zijn we

reid zei: dai, genoeg'. Cedurende zes 

dagen legde Gd zijn wil op de heme

len en de aarde, de hemellichamen 

daarin en al hun krachten riep Hij cen 

voor ccn tot Ieven, en elke dag was Hij 

getuige van een ingewikkelder schep

ping, totdat uiteindelijk de mens ver

scheen. 

Toen zei Hij 'genoeg' en stopte Hij ver

dere, nieuwe schcpping. Terwijl Hij aile 

Ieven de vrijheid liet om zich volgem 

eigen natuurwetten te vermenigvuldi

gen, rustte Hij en hcheerde Hij slechts 

wat Hij had geschapen zonder toe te 

staan dat de mens overtroffen zou wor

den door een nog verder ontwikkeld, 

wellicht niet te behecrsen schepsel of 

monster. Gd heet de 'Almachtige' naar 

zijn vermogen om te scheppen. Toch is 

het juist Zijn vcrmogen om te stoppen 

met scheppen, om datgene wat Hij ge

schapen heeft in toom te houden, een 

nog grotere blijk van Zijn grootsheid. 

Door het scheppingsproces een halt 

toe te roepen, zorgde C'd ervoor dat 

datgene wat hij geschapen had vrij 

bleef en niet ondergeschikt werd aan 

steeds maar grilligcr en ontembaarder 

vormen van Ieven en energie. 

Op velc terreinen is dit de uitdaging 

van het cinde van deze eeuw. De men

sclijke creativiteit drcigt uit de hand te 

!open. Zelfbepcrking is daarom de eni

gc garantic voor de mcest fundamente

lc vorm van vrijheid, namelijk vrijwa

ring van ondergang. 

Ieder moment de vrije keus 
Aileen bij voile overtuiging van de 

noodzaak en hct nut van rust en bezin

ning zal de Sjabbat-gedachte zijn ze

genrijke invlocd kunnen uitocfcnen. 

Hestaat dezc overtuiging niet, dan stopt 

men misschien wei met werken maar de 

diep louterende werking van de rustdag 

zal de tPorkaholtc niet deelachtig wor

den. 

Mogen wij zo simpel conclusies trek

ken omtrent de gevolgen en effecten 

van de ge- en verbodcn uit de llijbeiJ 

Caat het hen, die de geboden opvolgen 

automatisch goed en blijven de jachtigc 

'yll{l{lics' gevangen in cen vicicuze cirkel 

van onrust en niet-bezinning) Len neer

waartse spiraal van steeds mcer fysick 

bezig zijn en steeds minder spirituali

tcit? Nee' Op ieder moment kan de 

mens de maalstroom van zijn eigen te

korten opheffen, door een ingeving van 

Hoven gesteund of door een ohstakel 

van onder geveld. Vroeg of laat ont

moet ieder eerlijk mens zichzelf en 

wordt hij geconfronteerd met de vraag 

\vat doe ik cigenlijk op deze wereld, 

waarvoor werk ik zo hardJ'. 

Pensioen en VUT 
De Talmoedwijzcn vergclcken de ze

vendaagse wcrk- en rustcyclu<; met de 

zes jaren en het Sjabbatjaar, met de zcs

tig actievc en tien minder actieve jaren 

van het Ieven van de mens en de zes 

maal duizend jaar, de zes millennia, die 

bekroond zullcn worden door het ze

vende duizcnd jaar van het koninkrijk 

Gds in de Messiaansc tijdcn Het ze

vende in al dcze tijdseenheden is ge

wijd aan hogere aspiraties. 

Wanncer de gcestelijke dicpgang gedu

rendc het actieve dec! van hct Ieven 

nict is bereikt, is hct nog steeds niet te 

laat. Ook na de pensioengerechtigde 

lccftijd blijft spirituelc groei nog steeds 

verplicht en noodzakelijk De llijbel 

kent geen pensiocn. hoewcl de koha

niem - priesters - in de Tempel na hun 

vijftigste niet rnecr bij de zwaarste on

derdelcn van de dienst werden ingezet. 
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De Hijhelcommentator Abraham ibn 

Ezra ( 1 092-1167) stelt duidelijk, dat 

het doe! van het zevende, het Sjabhat

jaar verdieping van de relatie met het 

Hogere is. Rahbi Ja'akov Koeli ( 16S9-

1732) hreidt dit uit naar het zevende 

decennium, ongeveer overeenkomend 

met de periode waarin de meeste men

<,en in onze maat'>chappij <,toppen met 

werken. lui'>t dan i'> het geboden te 

werken aan de spirituele toekomst. Met 

de eindigheid van het Ieven in het vi

zier, zou ieder mem op de dag van zijn 

pensionering - nu hij niet meer l10eft te 

werken voor zijn levensonderhoud -

volledig vrij zijn zicb te wijden aan het 

Hogere. 

Sjabbat - einde of begin? 
Jui'>t aan het einde van het Ieven kan 

men voortbouwen or de kennis, erva

ring en Cdwrucht van de eerste ze'>tig 

jaren van het Ieven. De lichamelijke 

]u.,ten zijn duidelijk afgenomen en de 

geest i<, gerijpt en gezuiverd, vrij van 

dagelijkse heslommeringen. 

Onze Wijzen vragen zich af of de 

Sjahhat hoofdzakelijk het einde van 

een actieve week vormt en client om uit 

te rustcn van hct werk of voornamelijk 

in hct tekcn staat van de komende 

week en juist de voorherciding vormt 

voor zcs dagen van hruisende activiteit. 

Dezelfde idee past hij de laatstc levens

fase. Dient die om hij te komcn van de 

actieve zcstig jaar of <,taan deze jaren in 

hct teken van het ccuwige Ieven, dat 

komen gaat, de periode die helemaal 

Sjabhat wordt genocmd, het Hierna

maals~ 

'De oudcrs zijn de kroon van de kinde

ren' Na de pensionering laat men zien 

waar men het hele Ieven eigenlijk voor 

stond. Nu de druk van de dagclijbe 

werkzaamheden is weggevallcn, toont 

UJV '!:III'!K 

de gepcnsioneerde wat in zijn visie de 

essentie van het Ieven vormt. Zo wordt 

ook voor zijn of haar omgeving duide

lijk, dat bij vader of moeder, opa of 

oma de eeuwige Bijhelse waarden altijd 

hovenaan het prioriteitenlijstje hehhen 

gestaan, ook al stonden de dagelijkse 

omstandigheden niet altijd toe, dat de 

Bijbelse opdracht volledig werd gereali

seerd. Een ieder kan zich de waarden 

en normen van de Bijbel eigen maken. 

Toch doet goed voorheeld volgen 

Celukkig is hij of zij die opgroeit in een 

gezins- en familietraditie waar het 

Bijhelse Sjabbat-ideaal ten volle wordt 

gepraktiseerd. 

's Neerlands geestelijke lciders en de 

minister van Economische zaken strij

den heiden voor de optimalisering van 

de welvaart, de ccn mecr matericel, de 

andercn meer spiritueeL Materie kan 

niet zonder geest en '>pirit cist stoffe

lijke vorm. De minister en de geestc

lijke Ieiding van Nederland zijn part

ners, die zich samen moeten bezinnen 

op de kwantiteit, kwaliteit en richting 

van ons C'dgegeven activisme. .....,._ 

Ruhbijn mr.drs. R. Evers is rahhijn va11 het 

Nederlands lsraelitisch KerkgeHootschaf' n1 rec

tor van het Ncderlmtds Israditisch Seminariw11. 
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