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Drs. C.H.w. van den Berg 

Met werk meer mens 

In deze aflevering schrijft drs. G.H. W. 
van den Berg voor de serie Kernthema's 
over het thema werk. Onder werk kan 
zoveel worden verstaan dat een definitie 
die al/es dekt moeilijk of niet te maken 
valt. Maar over één ding is men het altijd 
eens geweest: werken kost moeite en 
inspanning. Hij concludeert dat er voor 
de bezinning rond het werk een taak is 
voor politiek en religie. 

Dit ervaringsgegeven treffen we ook in 
de Bijbel aan. In het boek Job (7:1v.) 
wordt de last van het menselijk leven 
vergeleken met de dagen van de daglo
ner en met de slaaf die naar schaduw 
hijgt. Een mens moet daarom van op
houden weten, zowel met het eigen werk 
als met het anderen voor zich laten wer
ken. Dat behoort tot de essentie van het 
sabbatsgebod. Veel meer over het on
derwerp 'werk' is er in de Bijbel niet te 
vinden, afgezien van ervaringswijsheden 
als 'In het zweet uws aanschijns zult gij 
brood eten' (Gen.3:19a) en 'Wil iemand 
niet werken, dan zal hij ook niet eten' (2 
Thess.3:10). 

Wanneer men zich op biblicistisch 
standpunt stelt kan men aan deze 
schaarse bijbelse noties zoiets als een 
arbeidsethiek ontlenen. In feite baseert 
men zich dan op ervaring van zeer alge-
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mene aard. Dat kan op zich geen kwaad. 
Maar men moet dan niet menen daar
mee adequate antwoorden te kunnen 
geven op de specifieke vragen van van
daag rond dit thema. 

Werk in de produktie- en consumptie
maatschappij 
Naar antwoorden zijn we wel op zoek. 
Het werk is een aangelegenheid gewor
den, waarop we ons uitgebreid bezinnen. 
Tot voor kort was het werk voornamelijk 
een menselijk lot. Veel meer dan het 
herhalen van de menselijke ervaring 
daarmee inclusief de daarbij behorende 
wijsheden kon daarover niet gezegd wor
den. Maar vanaf ongeveer de achttiende 
eeuw begon het werk meer daad dan lot 
te worden doordat de produktiemaat
schappij ontstond. Er konden en moes
ten keuzen gemaakt worden. In de filoso
fie kwam de mens als werkend wezen 
(homo faber) in het daglicht te staan. Met 
het gaan ervaren van het werk als een 
beheersbare zaak groeiden de verwach
tingen. De arbeid werd gezien en zelfs 
verheerlijkt als zingever en bron van 
geluk; om de opbouw van gezin en sa-
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menieving en de ontwikkeling van de 
mens moest het werk worden gedaan. 
En bovenal gold werken als een plicht. 
Ledigheid werd als des duivels oorkus
sen bekritiseerd. Kortom, rond het werk 
werd stevig gemoraliseerd en geïdeologi
seerd. 

Die moralisering en ideologisering 
dienden er niet in het minst toe de men
sen tot werken te brengen en aan het 
werk te houden, terwijl de arbeid zelf 
geproblematiseerd werd. De problemen 
van het werk in de moderne tijd, voort
vloeiend uit massafabricage, techniek en 
bureaucratie, worden samengevat onder 
de noemer 'vervreemding'. Het gaat met 
name om machteloosheid die voortkomt 
uit het ondergeschikt zijn aan machinale 
of geautomatiseerde processen, verlies 
aan zin doordat het zicht op het eindpro
dukt zoek is, sociale isolering doordat 
men geen deel uitmaakt van een produk
tiegemeenschap en zelfvervreemding 
doordat men zich niet meer kan ontplooi
en in zijn werk. De vervreemdende ge
volgen van de produktiemaatschappij 
voor de werkende mens zijn zó ingrij
pend dat een bekende uitspraak gewor
den is dat de mens een produkt van zijn 
produkten is. 

Uit de produktiemaatschappij is intus
sen de consumptiemaatschappij 
voortgekomen die door de verschuiving 
van de zin van het leven van het werken 
naar het consumeren het werk als ver
vreemdende factor nog versterkt heeft. 
Hoewel het oude arbeidsethos dat wer
ken allereerst als morele plicht zag nog 
werkzaam is, zij het in afnemende mate, 
is ten gevolge van de consumptiedrift het 
loon de sterkste prikkel tot werken ge
worden. Meer dan ooit geldt dat geld de 
arbeid verzoeten moet. 

Bezinning op werk in kerk en theolo
gie 
In de bezinning over arbeid blazen ook 
kerk en theologie hun partijtje mee. Dit is 
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niet altijd zo geweest. En soms liep de 
kerk voorop en soms liep de kerk achter 
de feiten en ontwikkelingen aan. 

Van grote betekenis is geweest dat het 
protestantisme tot de arbeidsmoraal van 
de produktiemaatschappij heeft opge
voed. AI in de Middeleeuwen valt een 
toenemende waardering voor de arbeid 
te bespeuren, maar deze bleef vooral 
door de groeiende kloof tussen hoofd- en 
handenarbeid eenzijdig en beperkt. De 
Reformatie van de zestiende eeuw door
brak echter radicaal de geringschatting 
van de arbeid. Fundamenteel daarvoor 
was de overtuiging dat men ook in zijn 
beroep God moet dienen. In het calvi
nisme werd de zegen op het werk zelfs 
als teken van uitverkiezing gezien. 

In de negentiende eeuw is de proble
matiek van de industrialisering de kerk 
grotendeels voorbijgegaan, enkele uit
zonderingen daargelaten. Voor zover de 
kerk aan het vraagstuk van de arbeid 
toekwam, benaderde zij dat meestal met 
het arbeidsethos dat uit de periode van 
voor de industrialisering stamde. Hier
door heeft de kerk de arbeiders diep
gaand van zich vervreemd. Dat heeft de 
neiging van de kerk deze kant van de 
samenleving links te laten liggen, nog 
versterkt. 

Na de Tweede Wereldoorlog is in 
kerkelijke kring een nieuwe bezinning op 
het werk ontstaan. In de jaren zeventig 
met name had die bezinning voor een 
deel een utopisch karakter. Er gingen 
stemmen op die pleitten voor ontkoppe
ling van arbeid en inkomen en voor ar
beid naar keuze en dus ook voor werk
loosheid als mogelijke keuze. In het 
realisme dat in de periode daarna ge
volgd is, zijn deze geluiden verstomd. 
Niet utopisch maar wel van idealisme 
getuigend was het uit 1980 stammende 
boekje van de Raad van Kerken 'Over 
arbeid en inkomen'. Daarin werd een 
pleidooi gevoerd voor 'kleine stapjes' in 
de richting van ontkoppeling van arbeid 
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en inkomensverwerving, voor vergroting 
van de arbeidsparticipatie door een bete
re verdeling van de arbeid, voor een 
soort 'sociale dienstplicht' (voor de rot
klussen), voor het stellen van een maxi
mum aan individuele inkomens en voor 
meer waardering voor het werk waarmee 
geen inkomen wordt verkregen. 

Consensus 
Over alles wat met werken te maken 
heeft bestaan een grote oneensgezind
heid en variatie aan standpunten in de 
Nederlandse samenleving, ook in kerke
lijke kringen. Toch bestaat er een zekere 
consensus. Die betreft de noodzaak van 
humanisering van de arbeid en van ver
groting van de arbeidsparticipatie. Arbeid 
kan ondanks de moeite ervan een medi
cijn zijn, maar is feitelijk voor velen ziek
makend en dan is men met werk minder 
mens. Werkloosheid die voortkomt uit het 
onvrijwillig verlies van een betaalde baan 
en daarmee verbonden sociale status en 
prestige is een ramp. De ooit verkon
digde elitaire filosofie die in werkloos 
worden een soort bevrijding tot creativi
teit ziet, wordt niet meer gehoord. Wer
ken kost moeite, maar géén werk is 
onmenselijk. Met werk is men meer 
mens. 

Werk en inkomen 
Een in de discussies overeind gebleven 
ervaring is dat de prikkel van loon naar 
werken onmisbaar is en dus niet vervan
gen kan worden door welke arbeidsideo
logie dan ook. Daarom zal en moet een 
arbeidsloos inkomen dat uitkomt boven 
het niveau van een sociale voorziening 
een utopie blijven. 

Christen Democratische Verkenningen 4/92 

Van het 'naar werken' bij loon of inko
men komt weinig terecht. Voor zover er 
met maatstaven gemeten wordt, roepen 
die de schijn op van billijkheid of recht
vaardigheid. Maar hoezeer de hoogte 
van het loon ook voorwerp is van sociaal 
en politiek beraad, feitelijk hangt die 
hoogte in hoge mate af van economische 
factoren, traditie, prestige en macht. Met 
name bij de hoogste inkomens ontkomt 
geen enkele 'rechtvaardiging' aan de 
indruk van grote willekeur, dat wil zeggen 
dat er geen inzichtelijk verband kan wor
den gelegd tussen inkomen en werk. De 
door de Raad van Kerken genoemde 
maximering van inkomens zou juist in 
deze tijd van politiek van no-nonsense 
een politiek item moeten zijn. 

Epiloog 
Kerken en theologen doen mee aan de 
bezinning rond het werk. Dat is nuttig en 
acceptabel zolang de bescheidenheid 
hen daarbij siert. Evenmin als zij de 
waarheid in pacht hebben, beschikken zij 
over enig panacee of over pasklare ant
woorden. Zij hebben aan de politiek niet 
één bepaalde moraal of opvatting te 
bieden, ook niet als het om de arbeid 
gaat. De functie van religie die veel z
waarder weegt, is dat zij mensen verant
woordelijk stelt en er voor zorgt dat men
sen aan moraal én dus aan politiek blij
ven doen. Daarom kan de politieke be
zinning op het werk niet buiten het werk 
van de religie. Ook in dit opzicht gaat op: 
met werk meer mens. 

177 


