
misme? Dat zou een miskenning zijn van 
de relatief goede uitgangspositie die wij in 
de wereld hebben; dat zou een misken
ning zijn van de ve le mogelijkheden die 
ook thans nog de natuur ons heeft te bie
den. Bovenal zou dat een miskenning zijn 
van de capacite it en de kwaliteit van de 
menselijke geest. 

Wij realiseren ons de complexiteit van 
de wereld . Wij beginnen enige greep te 
krijgen op de omvang van de problema
tiek. We zul len wellicht meer dan in het ver
leden keuzen moeten leren maken. 

Midden en Oost Europa staat voor een 
uitdaging. Zij dienen daarbij niet te streven 
naar standaardoplossingen uit West Euro
pa, integendeel. Midden en Oost Europa 
kan niet alleen leren van de vele goede as
pecten en elementen van onze samenle
ving maar ook van de feilen en grote te
kortkomingen waarmee wij dagelijks wor
den geconfronteerd. Ongetwijfeld spelen 
in het gehele evolutieproces de sociaal
economische ontwikkelingen in de Mid
den- en Oosteuropese landen een uiter
mate belangrijke rol. Een nieuwe vorm van 
Marshall-hulp is nodig Een hulp die aan
slui t op de behoefte en een hulp die erop 
gericht is om het eigen economisch en 
technologisch proces zo sterk mogelijk te 
stimuleren. Vitaal is daarbij of de burger in 
Midden en Oost Europa de weinig ontwik
kelde sociaal-economische en politieke 
kwaliteiten snel genoeg tot ontplooiing kan 
brengen. Het gaat hierbij om Een nieuwe 
zingeving, een nieuwe arbeidsethiek, nieu
we waarden en normen. Het is duidelijk 
dat ook de christen-democratische partij
en van Europa een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan dit evolutieproces. Im
mers, in vele landen van Midden Europa 
hebben geloof en kerk in de afgelopen 
tientallen jaren een essentiële rol vervuld 
om de christelijke idealen bij vele mensen 
te stimuleren, om gemeenschappelijk de 
onaantastbare rechten van de mens op 
vrijheid te prediken en om het belang van 
zingeving, normen en waarden te verkon
digen. 

416 

Column 

Het zijn deze elementen die in de nieu
we verhoudingen mede door politieke par
tijen vertaald moeten worden in maat
schappijbeelden , inclusief de politieke en 
sociale infrastructuur met daarin de rol van 
intermediaire organisaties. Juist op dit ter
rein kan het CDA - soms samen met ande
re Europese christen-democratische par
tijen, soms op bilaterale basis - een be
langrijk aandeel leveren aan het scheppen 
van voorwaarden om in Middeneuropese 
landen een parlementaire democratie naar 
eigen snit op te bouwen en om het sociaal
economische proces te blijven koppelen 
aan vragen van welz ijn, zingeving en nor
men en waarden. 

Vele normen van activiteiten kunnen dit 
proces bevorderen en intensiveren. Con
tacten op politiek topniveau zijn nodig , 
maar zeker niet voldoende. Het overdra
gen van informatie en het scheppen van 
discussiemogel ijkheden voor brede lagen 
van de bevolking, zullen nodig zijn. Wel
licht kan dit worden ondersteund door het 
meer systematisch inrichten van kadercur
sussen. Even belangrijk is dat met name 
de jongeren van Midden en West Europa 
meer contact met elkaar kunnen krijgen . In 
dit contact kan de gezamenlijke problema
tiek worden besproken. Voorop dient ech
ter te staan dat men elkaar leert verstaan, 
dat men van elkaar leert en dat er een 
groeiende bereidheid is om elkaar terzijde 
te staan bij de moeizame evolutie die Mid
den, Oost en West Europa - gedeeltelijk 
samen, gedeeltelijk gescheiden - hebben 
te gaan. Het is bijna zeker dat een intensie
ver contact op verschillende maatschap
pelijke niveaus een stimulerende factor 
van betekenis is , niet alleen voor de ont
wikkeling in Midden en Oost Europa maar 
evenzeer voor die van West Europa. 
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Drs J Wienen 

De zondag een 
rustdag 

Oe vrije zondag illustreert dat aan pro
duktie en consumptie principieel gren
zen gesteld moeten worden. De bijzon
dere positie van de zondag is bijbels ge
zien een gave van God aan de mens. 
Een algemene rustdag houdt de samen
leving op menselijke maat. 

Van tijd tot ti jd laait in Nederland de dis
cussie over de bijzondere status van de 
zondag als rustdag op. In dit artikel wordt 
kort ingegaan op historische en theologi
sche aspecten van de zondagsrust. Ver
volgens wordt aandacht besteed aan de 
hedendaagse discussie over dit onder
werp en worden enkele aandachtspunten 
voor een christen-democratische stelling
name aangereikt. 

Oorsprong van de zondagsviering 
De zondag is de eerste dag in een week 
van zeven dagen. De zevendaagse week 
stamt uit de Joodse cultuur en berust niet 
op duidelijke natuurregelmatigheden , zo
als het jaar en de dag. De evangeliën ver
tellen dat Jezus op de eerste dag van de 
week, de zondag, is opgestaan uit de 
dood en aan verschillende vrouwen en 
aan zijn discipelen is verschenen. Daarna 
IS het altijd de gewoonte van de christenen 
Q~weest om op de eerste dag van de week 
biJeen te komen om samen de opstanding 
van de Heer te vieren. Uit die gewoonte 
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ontwikkelde zich de kerkdienst.' De eerste 
dag van de week werd do& de christenen 
de dag des Heren genoemd. In de Ro
maanse talen is dat de naam voor de eer
ste dag geworden: dies dominica (bijvoor
beeld dimanche, domenica) 

De christelijke samenkomsten vonden 
vroeg in de morgen of later in de avond 
plaats, omdat voor de meesten de zondag 
een werkdag was. Deze werkdag kreeg in 
de loop van de eerste eeuwen voor de 
christenen wel steeds meer een bijzonder 
karakter. Het moest een dag van vreugde 
en dienst van God zijn , er werd niet gevast 
op zondag en op zondag werd niet ge
knield gebeden. Er kwamen ook oproepen 
om op deze dag iedere gerichtheid op 
aards gewin los te laten om zich geheel 
aan de dienst van God te kunnen wijden. 
Van een verwijzing naar het sabbatsgebod 
in het Oude Testament was in dat kader 
echter geen sprake. 

De eerste christelijke keizer van het Ro
meinse Rijks, Constantijn , ging ertoe over 
te bepalen dat de zondag in heel zijn rijk 
een rustdag zou zijn, zodat christenen on
gestoord de godsdienstige vieringen zou-

Drs. J. Wienen ( 1960) is staffunctionaris voor zaken van 
kerk en samenleving van de (Provinciale Kerkvergadering 
der Nederlanden ) Hervormde Kerk in Zuid Holland. 

1. Vgl. W Hodgkins, Sunday. Christian and Social Signi
ficanee (London 1960) 12-23. 
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den kunnen bijwonen. Op 3 maart 321 
vaardigde hij een wet uit die rechters, 
werklieden en de hele stadsbevolking ge
bood op zondag te rusten. Nadrukkelijk 
werd bepaald dat boeren wel hun akkers 
mochten bewerken , zodat gunstige tijden 
voor het werk niet verloren zouden gaan. 
Deze bepalingen stemden overeen met de 
voorschriften die gebruikelijk waren voor 
de Romeinse religieuze feestdagen. 

Historische ontwikkeling 
In die situatie ging de kerk steeds meer uit 
van een christelijke viering van de héle 
zondag. Op die dag , de dag van het begin 
van de schepping en opstanding, leefde 
men anders dan op andere dagen: vrij van 
aardse zorgen en werk , gewijd aan God 
en zijn dienst. Naast de overheidsbepalin
gen kwamen er ook kerkelijke rustgebo
den. Daarbij ging de kerk zich keren tegen 
vormen van vermaak op zondag: vooral 
dansen en drinken werden telkens scherp 
afgewezen, in het algemeen, maar zeker 
op zondag. 

Bovendien kwam er in de beschouwin
gen over de zondag, naast het cultisch
godsdienstige, een nieuw element de rust
dag werd gezien als een sociale weldaad. 
Voor arbeiders en slaven was er een dag 
van rust. In een zesde eeuwse preek luidt 
het 'De dag van de Heer werd ons gege
ven tot boete en tot heil en tot verkwikking 
voor de loonarbeiders en slaven. '2 

Na de ineenstorting van het Romeinse 
Rijk bleef de wette lijke bescherming van 
de zondagsrust bij de gekerstende vo lken 
bestaan. De rustdag ging ook een belang
rijke rol spelen bij de verdere kerstening 
van Europa. Op de algemene rustdag kon
den de mensen de kerkdiensten bijwonen. 
Kerkelijke zondagsverboden werden door 
de overheid overgenomen. Zondagsar
beid kon bestraft worden. De geboden van 
zowel de kerk als de staat werden boven
dien strenger. Zo werd ook landarbeid ver
boden. De sociale betekenis hiervan was 
groot, in een tijd dat lijfeigenschap een 
grote rol speelde en landheren de neiging 
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hadden ook op zondag te laten werken. 
Door het strenger worden van de opvat

tingen over wat op zondag wel en niet 
mocht, ontstond er in de zesde en zeven
de eeuw een zondagscasu·lstiek, vergelijk
baar met de joodse sabbatdiscussie. In 
die tijd ging men de zondagsrust ook re
gelrecht afleiden uit het sabbatsgebod . 
Anderen hielden vast aan een verschil tus
sen zondag en sabbat Die twee visies zijn 
sindsdien in de kerk blijven bestaan. De 
strenge regelgeving betekende overigens 
niet dat iedereen zich ook aan de geboden 
hield. Klachten over de naleving van de 
rustgeboden waren wijd verspreid. 

Zo bleef de situatie tot de moderne tijd 
toe. In de Reformatie was er eerst een nei
ging om niet te sterk aan de kerkelijke zon
dagsgeboden vast te houden, maar met 
name in de gereformeerde traditie werd de 
zondagsrust al spoedig een zeer belang
rijk punt De puriteinen in Engeland en de 
nadere reformatoren in Nederland plaat
sten de zondag op één lijn met de sabbat 
In Nederland leidde deze benadering tot 
een strenge zondagsviering. Ook het Ne
derlandse katholicisme onderging daar
van de invloed, al waren de katholieken 
minder streng dan de protestanten. 

Uit de voortdurende klachten van syno
des en predikanten over de schending van 
de zondagsheiliging blijkt dat de praktijk 
ook toen niet beantwoordde aan de kerke
lijke wensen op dit terrein. De zondag is in 
de praktijk voor velen naast de dag van de 
kerkdienst ook de dag van vermaak , uit
stapjes en ontspanning geweest Zo werd 
in de zeventiende en achttiende eeuw in 
veel plaatsen de jaarmarkt met de bijbeho
rende kermis op een zondag gehouden. 

In de tijd van de Industriële Revolutie 
bewees de zondag opnieuw haar grote 
betekenis juist als rustdag . Steeds meer 
mensen werden ingeschakeld in geestdo-

2. Geciteerd bij H. Huber, Geist und Buschstabe der 
Sonntagsruhe. Eine historische-theologische Unter
suchung über das verbot der knecht/ichen Arbeit van 
der Urkirche bis au! Thomas van Aquin (Salzburg 1958) 
95. 
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dende, zware en langdurige fabrieksar
beid Het leven bestond voor ve len van de 
kinderjaren af slechts uit werken , eten en 
slapen, en dat onder een grotere tijdsdis
cipline als ooit tevoren. De lichamelijke en 
geestelijke noodzaak van de regelmatige 
rusttijd bleek toen des te duidelijker. De 
zondag was de vrije dag, die de arbeider 
als het ware herinnerde aan zijn menselijke 
waardigheid. Overigens vluchtten veel ar
beiders juist op hun enige vrije dag weg in 
de drank. Dit vergrootte de sociale ellende 
voor velen nog. Mede in verband daarmee 
werd er ook steeds meer nadruk gelegd 
op de recreatieve functie en waarde van 
de zondag. Zo kreeg de georganiseerde 
sport in die tijd een duidelijker plaats. De 
discussie over de verhouding tussen de 
zondag als feestdag en als recreatieve 
rustdag leverde toen zowel in de kerk als in 
de samenleving forse meningsverschillen 
op . In de huidige Zondagswet in Neder
land zijn de sporen daarvan nog duidelijk 
terug te vinden. 

Sabbat en zondag 
Zoal s uit het bovenstaande blijkt , meen ik 
dat een direct verband tussen en zeker 
een gelijkstelling van zondag en sabbat af
gewezen moet worden. Toch is er wel een 
relatie tussen sabbat en zondag. Daarom 
besteed ik in dit kader ook enige aandacht 
aan het sabbatsgebod. 

Bij de joden bestaat al zeer lang het ge
bod van de heiliging van de sabbat Gene
sis vertelt dat God op de zevende dag 
rustte van het scheppingswerk en die dag 
daarom zegende en heiligde. Overigens 
wordt daar op die plaats geen sabbatsge
bod aan gekoppeld (Gen. 2 2 en 3). 

Het sabbatsgebod komt op verschillen
de plaatsen in het Oude Testament voor. 
Het meest bekend is het gebod in de De
caloog Het vierde (of in een andere telling 
derde) gebod luidt 'Gedenk de sabbat
dag dat gij die heiligt; zes dagen zult gij ar
beiden en al uw werk doen, maar de ze
vende dag is de sabbat van de HERE, uw 
God, dan zu lt gij geen werk doen. ' Dit ge-
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bod geldt voor het hele gezin, voor de ar
beiders en de slaven, zelfs voor het vee en 
voor de vreemdelingen. In het gebod 
wordt ook een motivering gegeven. In Exo
dus wordt verwezen naar de rustdag van 
God na de schepping. Hier gaat het om 
een religieus en een scheppingsgegeven 
(Exodus 20 8-11 ). In Deuteronomium 
word t verwezen naar de bevrijding van Is
raël uit Egyptische slavernij. Arbeiders 
hebben recht op rust Hier wordt een so
ciaal element toegevoegd (Deut. 5 12-15). 
Dat element komt vaker naar voren: 'Op de 
zevende dag zult gij rusten , opdat uw rund 
en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw 
slavin en de vreemdeling adem schep
pen.' (Exodus 32: 12). 

In het Nieuwe Testament wordt melding 
gemaakt van een pole~iek tussen Jezus 
en joodse wetgeleerden over de interpre
tatie van het sabbatsgebod. Jezus merkt 
in dat kader op dat de sabbat er is voor de 
mens en niet de mens voor de sabbat 
(Markus 2: 27). Dat relativeert de strenge 
rustgeboden. 

Uit de nieuwtestamentische brieven 
blijkt dat reeds toen de onderhouding van 
het sabbatsgebod geen verplichting was 
voor heiden-christenen (vergelijk bijvoor
beeld Kolossenzen 2: 16, waar de sabbat 
een schaduw wordt genoemd van wat ko
men moest, namelijk Cristus) De vraag is 
nu wat voor betekenis het sabbatsgebod 
nog heeft en welke relatie gelegd kan wor
den met de zondag. 

Dat de zondag de vervanging is van de 
sabbat, waardoor het oudtestamentische 
rustgebod van volledige gelding is voor 
alle mensen en tijden lijkt mij theologisch 
en historisch niet houdbaar. Dat neemt niet 
weg dat een aantal elementen die in het 
sabbatsgebod een rol spelen voor het 
christelijk geloof een universele betekenis 
hebben. In de eerste plaats geeft het sab
batsgebod aan dat de mens een dag ont
vangt om vrij te zijn voor God. 3 Het wijst 

3. Vgl. K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik 111, 4 (Zollikon 
1951) 51-79. 
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dende, zware en langdurige fabrieksar
beid. Het Ieven bestond voor velen van de 
ktnderjaren af slechts utt werken, eten en 
slapen, en dat onder een grotere tijdsdis
cipltne als ooit tevoren De lichameliJke en 
geesteliJke noodzaak van de regelmatige 
rusttijd bleek toen des te duidelijker. De 
zondag was de vriJe dag, die de arbeider 
als het ware herinnerde aan zijn menselijke 
waardigheid Overigens vluchtten veel ar
beiders juist op hun enige vrije dag weg in 
de drank. Dit vergrootte de sociale ellende 
voor velen nog Mede in verband daarmee 
werd er ook steeds meer nadruk gelegd 
op de recreatieve functte en waarde van 
de zondag. Zo kreeg de georganiseerde 
sport in die tijd een duidelijker plaats. De 
discussie over de verhouding tussen de 
zondag als feestdag en als recreatieve 
rustdag leverde toen zowel in de kerk als in 
de samenleving forse meningsverschillen 
op. In de huidige Zondagswet in Neder
land zijn de sporen daarvan nog duidelijk 
terug te vinden. 

Sabbat en zondag 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, meen ik 
dat een direct verband tussen en zeker 
een gelijkstelling van zondag en sabbat af
gewezen moet worden. Toch is er wei een 
relatie tussen sabbat en zondag. Daarom 
besteed ik in dit kader ook enige aandacht 
a an het sabbatsgebod. 

Bij de joden bestaat al zeer lang het ge
bod van de heiliging van de sabbat. Gene
sis vertelt dat God op de zevende dag 
rustle van het scheppingswerk en die dag 
daarom zegende en heiligde. Overigens 
wordt daar op die plaats geen sabbatsge
bod aan gekoppeld (Gen. 2 2 en 3) 

Het sabbatsgebod komt op verschillen
de plaatsen in het Oude Testament voor. 
Het meest bekend is het gebod in de De
caloog Het vierde (of in een andere telling 
derde) gebod luidt 'Gedenk de sabbat
dag dat giJ die heiligt; zes dagen zult gij ar
beiden en al uw werk doen, maar de ze
vende dag is de sabbat van de HERE, uw 
God, dan zult giJ geen werk doen.' Dit ge-
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bod geldt voor het hele gezin. voor de ar
beiders en de slaven. zelfs voor het vee en 
voor de vreemdelingen. In het gebod 
wordt ook een motivering gegeven. In Exo
dus wordt verwezen naar de rustdag van 
God na de schepping. Hier gaat het om 
een religieus en een scheppingsgegeven 
(Exodus 20: 8-11) In Deuteronomium 
wordt verwezen naar de bevrijding van Is
rael uit Egyptische slavernij Arbeiders 
hebben recht op rust. Hier wordt een so
ciaal element toegevoegd (Deut. 5 12-15) 
Oat element komt vaker naar voren 'Op de 
zevende dag zult giJ rusten, opdat uw rund 
en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw 
slavin en de vreemdeling adem schep
pen.' (Exodus 32 12). 

In het Nieuwe Testament wordt melding 
gemaakt van een polemiek tussen Jezus 
en joodse wetgeleerden over de interpre
tatie van het sabbatsgebod. Jezus merkt 
in dat kader op dat de sabbat er is voor de 
mens en niet de mens voor de sabbat 
(Markus 2 27). Oat relativeert de strenge 
rustgeboden. 

Uit de nieuwtestamentische brieven 
bliJkl dat reeds toen de onderhouding van 
het sabbatsgebod geen verplichting was 
voor heiden-christenen (vergeliJk bijvoor
beeld Kolossenzen 2 16, waar de sabbat 
een schaduw wordt genoemd van wat ko
men moest, namelijk Cristus) De vraag is 
nu wat voor betekenis het sabbatsgebod 
nog heeft en welke relatie gelegd kan wor
den met de zondag. 

Oat de zondag de vervanging is van de 
sabbat, waardoor het oudtestamentische 
rustgebod van volledige gelding is voor 
aile mensen en tijden lijkt mij theologisch 
en historisch niet houdbaar. Oat neemt niet 
weg dat een aantal elementen die in het 
sabbatsgebod een rol spelen voor het 
christelijk geloof een universele betekenis 
hebben. In de eerste plaats geeft het sab
batsgebod aan dat de mens een dag ont
vangt om vrij te zijn voor God Het wijst 

3 Vgl K. Barth. Ote Ktrchltchc Dogma/tk Ill. 4 (Zo!likon 
1951) 51-79 
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erop dat het heilzaam is voor de mens om 
een tijd apart te zetten voor de dienst van 
God. Oaarmee wordt, in de tweede plaats, 
ook aangegeven dat arbeid en produktie 
net zo min de zin van het Ieven uitmaken 
als consumptie er het doel van is. In com
binatie met de instelling van het sabbat- en 
het jubeljaar maakt de sabbat duidelijk dat 
de menselijke produktie principieel be
grensd is. In de derde plaats geeft het ge
bod aan dat de mens en met name de 
werknemer recht heeft op een periode van 
rust. Oat recht moet beschermd worden. 
Tenslotte lijkt het mij dat het gebod erop 
wijst dat de mens vanuit de schepping ook 
behoefte heeft aan een ritme om zijn Ieven 
te kunnen structureren. Het cyclische ka
rakter van de tijd, met vaste rust- en her
kenningspunten is voor de mens van be
lang om zich te kunnen orienteren in de 
tijd. De week vormt in de tijdscyclus een 
essentieel onderdeel naast natuurregel
matigheden als dag en Jaar. 

In de christelijke cultuur zijn deze elemen
ten uit het sabbatsgebod terecht betrok
ken op de zondag, de christelijke vierdag 
van de opstanding van Christus. Oat bete
kent niet dat een strikte zondagsrust uit biJ
belse geboden afgeleid kan worden, maar 
wei dat de zondag als rustdag een aantal 
bijzondere waarden in onze cultuur verte
genwoordigt, die we niet zonder schade 
kunnen prijsgeven. 

Men heeft lang getracht om de sabbat te
rug te voeren op gebruiken bij andere vol
ken. Oat is niet gelukt. De sabbat is een 
uniek gegeven van Israel.' Oat wil niet zeg
gen dater in andere culturen niet een be
paald ritme van werk- en rustdagen be
staat. Bij vele volken komen met een zeke
re regelmaat rustdagen voor. Zo kenden 
de Romeinen de zogenaamde nundinae, 
de marktdagen. Om de acht dagen was er 
een marktdag, waarop de boeren naar 
Rome kwamen, om te kopen en te verko
pen. Op die dag waren er geen openbare 
bijeenkomsten en waren de scholen geslo-
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ten. Daarnaast kenden de Romeinen de 
religieuze feest- en rustdagen. Oat geldt 
voor veel volken Wei is de frequentie en 
regelmaat meestal m1nder dan biJ de sab
bat. In de moderne tijd ziJn er naast of 1n 
plaats van de religieuze feestdagen ook 
de nationale feestdagen gekomen, waar
op bedriJven en winkels gesloten zijn. Al
gemene rustdagen komen in bijna aile cul
turen voor. Ook dat element is voor een 
principiele beschouwing van belang 

Wettelijke regelingen 
In Nederland zijn tegenwoordig enkele 
wetten voor de zondagsrust van belang. In 
de eerste plaats is dat de Zondagswet van 
1953. Beoogde de Zondagswet van 1815 
nog de plichtmatige viering van de dag 
des Heren (in overeenstemming met deal
gemene maatschappel1jke opvattingen in 
die tijd), de wet van 1953 gaat er van uit 
dat de viering van de zondag niet door de 
overheid met wettelijke voorschriften mag 
worden afgedwongen Zij wil aileen belet
selen voor de viering als dag des Heren 
wegnemen en voorschnften geven ter ver
zekering van de openbare rust De be
langrijkste bepalingen zijn dat kerkdien
sten niet door lawaai mogen worden ge
hinderd, dat voor 13.00 uur geen openba
re bijeenkomsten 1n de open Iucht mogen 
plaatsvinden en dat de openbare rust n1et 
door arbeid verstoord mag worden. De ge
meenteraad kan aanvullende maatregelen 
nemen, maar sport en andere vormen van 
ontspanning mogen niet worden verba
den. 

De Arbeidswet van 1919 bepaalt dat op 
zondag geen arbeid verricht mag worden, 
enkele u1tzonder1ngen daargelaten. Bo
vendien kan de overheid voor bepaalde 
arbeid of tijd vrijstelling van dit verbod ver
lenen bij algemene maatregel van bestuur. 
Waar wei zondagsarbeid is toegestaan 
zijn bepal1ngen opgenomen om in ieder 
geval een wekelijkse of tweewekelijkse 

4 Vgl. J H Mccsters. Op zock naar cie oorsprong van de 
sab/Jal (Asser1 1966) 82 
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erop dat het heilzaam is voor de mens om 
een tijd apart te zetten voor de dienst van 
God. Daarmee wordt , in de tweede plaats , 
ook aangegeven dat arbeid en produktie 
net zo min de zin van het leven uitmaken 
als consumptie er het doel van is. In com
binatie met de instel ling van het sabbat- en 
het jubeljaar maakt de sabbat duidelijk dat 
de menselijke produktie principieel be
grensd is. In de derde plaats geeft het ge
bod aan dat de mens en met name de 
werknemer recht heeft op een periode van 
rust Dat recht moet beschermd worden. 
Tenslotte lijkt het mij dat het gebod erop 
wijst dat de mens vanuit de schepping ook 
behoefte heeft aan een ritme om zijn leven 
te kunnen structureren. Het cyclische ka
rakter van de tijd, met vaste rust- en her
kenningspunten is voor de mens van be
lang om zich te kunnen oriënteren in de 
tijd . Oe week vormt in de tijdscyclus een 
essentieel onderdeel naast natuurregel
matigheden als dag en jaar. 

In de christelijke cultuur zijn deze elemen
ten uit het sabbatsgebod terecht betrok
ken op de zondag, de christe lijke vierdag 
van de opstanding van Christus. Dat bete
kent niet dat een strikte zondagsrust uit bij
belse geboden afgeleid kan worden , maar 
wel dat de zondag als rustdag een aantal 
bijzondere waarden in onze cu ltuur verte
genwoordigt, die we niet zonder schade 
kunnen prijsgeven. 

Men heeft lang getracht om de sabbat te
rug te voeren op gebruiken bij andere vol
ken. Dat is niet gelukt Oe sabbat is een 
uniek gegeven van Israël. ' Dat wil niet zeg
gen dat er in andere culturen niet een be
paald ritme van werk- en rustdagen be
staat Bij vele vo lken komen met een zeke
re regelmaat rustdagen voor. Zo kenden 
de Romeinen de zogenaamde nundinae, 
de marktdagen. Om de acht dagen was er 
een marktdag, waarop de boeren naar 
Rome kwamen , om te kopen en te verko
pen. Op die dag waren er geen openbare 
bijeenkomsten en waren de scholen geslo-
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ten. Daarnaast kenden de Romeinen de 
religieuze feest- en rustdagen. Dat geldt 
voor veel vo lken. Wel is de frequentie en 
regelmaat meestal minder dan bij de sab
bat. In de moderne tijd zijn er naast of in 
plaats van de religieuze feestdagen ook 
de nationale feestdagen gekomen, waar
op bedrijven en wi nkels gesloten zijn. Al
gemene rustdagen komen in bijna alle cul 
turen voor. Ook dat element is voor een 
principiële beschouwing van belang . 

Wettelijke regelingen 
In Nederland zijn tegenwoordig enkele 
wetten voor de zondagsrust van belang . In 
de eerste plaats is dat de Zondagswet van 
1953. Beoogde de Zondagswet van 1815 
nog de plichtmatige viering van de dag 
des Heren (in overeenstemming met de al 
gemene maatschappelijke opvattingen in 
die tijd) , de wet van 1953 gaat er van uit 
dat de viering van de zondag niet door de 
overheid met wettelijke voorsch riften mag 
worden afgedwongen. Zij wil alleen belet
selen voor de viering als dag des Heren 
wegnemen en voorschriften geven ter ver
zekering van de openbare rust Oe be
langrijkste bepalingen zijn dat kerkdien
sten niet door lawaai mogen worden ge
hinderd, dat voor 13.00 uur geen openba
re bijeenkomsten in de open lucht mogen 
plaatsvinden en dat de openbare rust niet 
door arbeid verstoord mag worden. Oe ge
meenteraad kan aanvullende maatregelen 
nemen , maar sport en andere vormen van 
ontspanning mogen niet worden verbo
den. 

De Arbeidswet van 1919 bepaalt dat op 
zondag geen arbeid verricht mag worden, 
enkele uitzonderingen daargelaten. Bo
vendien kan de overheid voor bepaalde 
arbeid of tijd vrijstelling van dit verbod ver
lenen bij algemene maatregel van bestuur. 
Waar wel zondagsarbeid is toegestaan 
zijn bepalingen opgenomen om in ieder 
geval een wekelijkse of tweewekelijkse 

4. Vgl. J.H. Meesters, Op zoek naar de oorsprong van de 
sabbat (Assen 1966) 82. 
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aaneengesloten rustperiode en een mini
mum aantal vrij e zondagen te garanderen . 
Degenen die behoren tot een kerkgenoot
schap dat de rustdag op zaterdag viert 
kunnen hun werkgever verzoeken de be
palingen voor de zondag van toepassing 
te verklaren op de zaterdag. Dit verzoek 
dient dan gehonoreerd te worden. 

Oe Winkelsluitingswet van 1976 verbiedt 
verkoop op zondag behoudens opnieuw 
enkele uitzonderingen. Sinds 1984 is te
vens bepaald dat de gemeenteraad voor 
vier zon- en/of feestdagen vrijstelling van 
deze bepaling kan ontlenen. 

In de nieuwe Omroepwet is een oude re
gel dat de STER op zondag geen reclame 
mag uitzenden vastgelegd . 

Argumenten voor versoepeling 
Na de Tweede Wereldoorlog is in Neder
land verschillende keren discussie ge
weest over de regelingen ten aanzien van 
de zondag als publieke rustdag. In de ja
ren tachtig is de discussie zich gaan toe
spitsen en nu met name op de verande
rende tijdsbesteding op zondag, de rege
lingen ten aanzien van winkelsluitingstij
den en het arbeidsverbod op zondag . 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) publiceerde in 1983 een onderzoek 
naar de tijdsbesteding van Nederlanders 5 

Daarbij werd ook gekeken naar de sprei
ding en concentratie in de tijdsbesteding 
tijdens het weekend , waaronder ook , naar 
algemeen spraakgebruik, de zondag werd 
begrepen. 

Geconstateerd wordt dat een groot deel 
van de vr ijetijdsbested ing in het weekend 
valt. Volgens het onderzoek was 62% van 
de totale tijd op zondagmiddag uitgetrok
ken voor vrijetijdsactiviteiten , tegenover 
48% op de zaterdagmiddag. Op de zater
dagmiddag wordt meer tijd besteed aan 
winkelen , huishouding en persoonlijke ver
zorging Het voor een groot deel sti lliggen 
van arbeid , onderwijs en dienstverlening 
leidt tot die sterke recreatieve bedrijvig
held op zondag. Daardoor ligt het vrije
tijdsvervoer op zondagmiddag extreem 
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hoog . Volgens het onderzoek is de totale 
verkeersdeelname op zondagmiddag om
streeks 16.00 uur hoger dan op spitsuren 
op werkdagen. 

Het SCP stelt dat het deel van de bevol
king dat de zondag de ooit voorgeschre
ven invulling geeft een minderheidsgroep 
vormt 6 Overigens verstaat het SCP onder 
die invulling, mijns inziens ten onrechte , 
slechts godsdienstoefening en rust Voor 
een groot deel van de gelovigen blijkt de 
zondag naast de dag van kerkgang 
(33,4% van de bevolking geeft in het on
derzoek een kerkbezoek van een keer per 
maand of vaker aan) ook een dag van re
creatie in de open lucht en sport, spel en 
hobby's te zijn . In dat opzicht is er geen 
belangrijk onderscheid met anderen. Wel 
onderscheiden gelovigen zich door een la
gere deelname aan beroepsarbeid, een 
sterkere gerichtheid op sociale contacten , 
een lager gebruik van de elektronische 
media en een geringere beoefening van 
doe-het-zelf-werk op zondag. 

Het SCP stelt vast dat de zondag bruist 

De zondag bru ist van 
recreatieve bedrijvigheid. 

van recreatieve bedrijvigheid. Het feit dat 
desondanks een groot aantal alternatieven 
voor vri jetijdsbesteding op zondag we
gens sluiting ontbreekt, noemt het een 

5. W Knuist en L Schoonderwoerd, Waar blijft de tijd. 
Onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders. 
Sociale en Culturele Studies 4 ('s-Gravenhage 1983) 

6 . Ibidem. 163. 
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anachronisme. Bovendien zouden de 
nadelen hiervan, zoals topdruktes op de 
wegen, onvoldoende onderkend worden 
In 1986 werd door de SER in een advies 
aan de staatssecretaris van Economische 
Zaken gepleit voor afschaffing van de biJ
zondere regelingen ten aanzien van de 
zondag of voor verruiming van de be
voegdheden van gemeenteraden om op 
dit punt vrijstelling te verlenen. D1t advies 
had vooral betrekking op de winkelslui
tingstijden. 

Van belang is de motivering. Oeze ligt 
in de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Steeds meer gehuwde vrouwen nemen 
deel aan het arbeidsproces en het aantal 
eenpersoonshuishoudens neemt steeds 
toe, waardoor mensen minder gelegen
heid hebben tot het doen van hun inkopen. 
Daarnaast word! aangevoerd dat steeds 
meer inwoners met een andere culturele 
achtergrond de traditie van de zondag als 
rustdag niet kennen. Ook de deelname 
aan allerlei evenementen op zondag laat 
zien dat de beleving van de zondagsrust 
in Nederland sterk is veranderd. 

In de discussies is ook naar voren ge
bracht dat werken op zondag een emanci
patoir effect zou kunnen hebben voor 
vrouwen.e Wanneer het werk over zeven 
dagen verdeeld kan worden kunnen man 
en vrouw werk en zorg voor de kinderen 
makkelijker delen. Als de een werkt kan de 
ander op de kinderen passen. In 1988 ont
brandde een publieke discussie toen van 
werkgeverszijde werd aangedrongen op 
verdergaande flexibilisering van de ar
beidstijden. Oaarbij zou ook de zondag 
zijn bijzondere status moeten verliezen, of 
zou in ieder geval de bestaande regelge
ving soepeler moeten worden. De redene
ring is dat bedrijfstijdverlenging en het Ian
ger draaien van dure machines noodzake
lijk zijn om het rendement van grote kapi
taalsinvesteringen te verbeteren Oat is 
weer van belang voor de concurrentie
positie van het Nederlandse bedriJfsleven 

Economische redenen spelen ook mee 
in de discussie om op zondag bepaalde 
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winstgevende activiteiten te kunnen uit
voeren. Zo duiken van liJd tot tijd plannen 
op om ook in Nederland zondagskranten 
te introduceren. De bepalingen in de grafi
sche CAO maken dat moeilijk en duur. 
Moeten die bepalingen wei gehandhaafd 
blijven? Oetailhandel in toeristische gebie
den en bijzondere markten worden gere
geld aangevoerd als argumenten om de 
winkelsluitingsbepalingen ten aanzien van 
de zondag verder te versoepelen. 

De meest recente discussie is die over 
STER-reclame op zondag. Met de op
komst van de commerciele televisie wil 
men meer reclame-inkomsten mogelijk 
maken voor het publieke bestel. Oaarom 
werd het pleidooi voor de zondagsreclame 
geopend. Een extra argument was dat 
men de zin van dit verbod niet inzag. Via 
sportuitzendingen komt toch al sponsorre
clame op zondag voor. Bovendien lijkt 
deze bijdrage aan de zondagsrust wat 
symbolisch en daarmee is ze voor sommi
gen minder passend in onze geseculari
seerde tiJd. 

Samenvattend noem ik een aantal aange
voerde bezwaren tegen de zondag als al
gemene rustdag: 
1 Het feit dat een groot deel van de bevol

king niet christelijk is, betekent dat het 
onterecht is dat de overheid de christe
lijke feestdag een bijzondere status blijft 
geven. 

2 De veranderende werk- en relatiepatro
nen maken openstelling van winkels en 
diensten op zondag gewenst. Nu is er 
voor velen te weinig tijd beschikbaar 
voorhetdoenvan inkopen. 

3 De verdeling van het werk over de hele 
week maakt het voor partners met kinde
ren gemakkelijker om be1de te werken. 

4 De grote recreatiedruk op zondag vraagt 

7 Adv1es 1/JLake mogef!Jke aanpassmgen van cle wmkel
sluitmgswet SER-advres van 20 JUilr 1986 

8 Vgl PAP E Kattcnberg. Een flex!bele werkweck 
Spre1dmg van de adempauzc? Eon onderLoek naar VI

S!es en standpuntcn Strcl1l111Q MaatschapprJ er1 Ondoc
nemrng ( s-Graver1i1age 1990) 44-45 
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anachronisme. Bovend ien zouden de 
nadelen hiervan , zoals topdruktes op de 
wegen , onvoldoende onderkend worden. 
In 1986 werd door de SER in een advies 
aan de staatssecretari s van Economische 
Zaken gepleit voor afschaffing van de bij
zondere regelingen ten aanzien van de 
zondag of voor verruiming van de be
voegdheden van gemeenteraden om op 
dit punt vri jstelling te verlenen. Dit advies 
had vooral betrekking op de winkelslui
ting sti jdenl 

Van belang is de motivering. Deze ligt 
in de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Steeds meer gehuwde vrouwen nemen 
deel aan het arbeidsproces en het aantal 
eenpersoonshuishoudens neemt steeds 
toe, waardoor mensen minder gelegen
heid hebben tot het doen van hun inkopen. 
Daarnaast wordt aangevoerd dat steeds 
meer inwoners met een andere culturele 
achtergrond de tradi tie van de zondag als 
rustdag niet kennen. Ook de deelname 
aan allerlei evenementen op zondag laat 
zien dat de beleving van de zondagsrust 
in Nederland sterk is veranderd. 

In de discussies is ook naar voren ge
bracht dat werken op zondag een emanci 
patoir effect zou kunnen hebben voor 
vrouwen 8 Wanneer het werk over zeven 
dagen verdeeld kan worden kunnen man 
en vrouw werk en zorg voor de kinderen 
makkelijker delen. Als de een werkt kan de 
ander op de kinderen passen. In 1988 ont
brandde een publieke discussie toen van 
werkgeverszi jde werd aangedrongen op 
verdergaande flexibilisering van de ar
beidstijden. Daarbij zou ook de zondag 
zijn bijzondere status moeten verliezen, of 
zou in ieder geval de bestaande regelge
ving soepeler moeten worden. De redene
ring is dat bedrijfstijdverlenging en het lan
ger draaien van dure machines noodzake
lijk zi jn om het rendement van grote kapi
taalsinvesteringen te verbeteren. Dat is 
weer van belang voor de concurrentie
positie van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Economische redenen spelen ook mee 
in de discussie om op zondag bepaalde 
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winstgevende activ iteiten te kunnen uit
voeren. Zo duiken van tijd tot tijd plannen 
op om ook in Nederland zondagskranten 
te introduceren. De bepalingen in de grafi
sche CAO maken dat moeilijk en duur. 
Moeten die bepalingen wel gehandhaafd 
blijven? Detailhandel in toeristische gebie
den en bijzondere markten worden gere
geld aangevoerd als argumenten om de 
winkelsluitingsbepalingen ten aanzien van 
de zondag verder te versoepelen . 

De meest recente discussie is die over 
STER-reclame op zondag. Met de op
komst van de commerciële televisie wil 
men meer reclame-inkomsten mogelijk 
maken voor het publieke bestel. Daarom 
werd het pleidooi voor de zondagsreclame 
geopend. Een extra argument was dat 
men de zin van dit verbod niet inzag . Via 
sportuitzendingen komt toch al sponsorre
clame op zondag voor. Bovendien lijkt 
deze bijdrage aan de zondagsrust wat 
symbolisch en daarmee is ze voor sommi
gen minder passend in onze geseculari
seerde tijd . 

Samenvattend noem ik een aantal aange
voerde bezwaren tegen de zondag als al
gemene rustdag: 
1 Het fe it dat een groot deel van de bevol

king niet christel ijk is, betekent dat het 
onterecht is dat de overheid de christe
lijke feestdag een b ijzondere status blijft 
geven. 

2 De veranderende werk- en relatiepatro
nen maken openstelling van winkels en 
diensten op zondag gewenst. Nu is er 
voor velen te weinig tijd beschikbaar 
voor het doen van inkopen. 

3 De verdel ing van het werk over de hele 
week maakt het voor partners met kinde
ren gemakkelijker om beide te werken 

4 De grote recreatiedruk op zondag vraagt 

7. Advies inzake mogelijke aanpassingen van de winkel
sluitingswet, SER-advies van 20 juni 1986 

8. Vg l. P A.P.E. Kattenberg , Een flexibele werkweek. 
Spreiding van de adempauze? Een onderzoek naar VI

sies en standpunten. Stichting Maatschappij en Onder
neming ('s-Gravenhage 1990) 44-45. 
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om openstelling van meer alternatieven 
voor tijdsbesteding op deze dag. 

5 Door de individualisering hebben men
sen er meer behoefte aan het eigen leef
patroon en de eigen tijdsbesteding te 
bepalen. 

6 Een economische bedrijfsvoering vraagt 
om een toenemende flexibilisering van 
de arbeidstijden , waarbij de zondag niet 
ontzien kan worden. De zondagsrust 
kost geld . 

7 Het reclameverbod op zondag is achter
haald door de secularisering , de sport
sponsoring en bijbehorende reclame op 
zondag en is ongewenst omdat het leidt 
tot inkomstenderving voor de publieke 
omroep. 

Zijn deze bezwaren tegen de bestaande re
gelgeving rond de zondag doorslagge
vend? Het is goed om na te gaan of en 
waarom vanuit christen-democratisch per
spectief ook in deze tijd de zondag een wet
telijk beschermde status dient te houden . 

Argumenten voor de zondag als 
rustdag 
Voor een chri sten-democratische visie op 
de zondagsrust is het goed allereerst te 
verwijzen naar de universele betekenis 
van het sabbatsgebod en naar de bijzon
dere waarde van de zondag als dag des 
Heren en onopgeefbare dag van de chris
telijke eredienst. 9 Een chri sten-democrati
sche visie op de overheid erkent de bete
kenis van religieuze overtuiging en waar
den van de burgers. De wekelijkse kerk
diensten spelen een belangrijke rol in het 
godsdienstige leven van zeer veel Neder
landers. Een derde van de Nederlandse 
bevolking gaat regelmatig ter kerke. De 
overheid dient dat te respecteren en de 
ongestoorde viering van de kerkd iensten 
te blijven garanderen Bovendien moeten 
mensen ook in de gelegenheid zi jn om de 
diensten bij te wonen. Daarvoor is een vrije 
zondag nodig . 

In het rapport 'Grondslag en politiek 
handelen ' wordt betoogd dat de private Ie-
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venssteer van burgers moet worden be
schermd . De niet-statelijke organisaties op 
diverse terreinen dienen beschermd te 
worden in hun functioneren .'0 'Het CDA 
voelt zich ten diepste met kerken en ch ris
telijke organisaties verbonden en stelt zich 
ten doel om hun functioneren , voorzover 
dat vanuit de politiek mogelijk is, te bevor
deren en te beschermen .' " 

In een christen-democratische benade
ring, die uitgaat van respect voor de gods
dienstige overtuiging van burgers , past 
ook het scheppen van ruimte voor burgers 
met een ander geloof om hun godsdiensti
ge bijeenkomsten bij te kunnen wonen . 
Wanneer die vast op een bepaalde dag lig
gen dienen daarvoor redelijke regelingen 
getroffen te worden. De Arbeidswet regelt 
dat reeds voor degenen wier godsdienst 
de zaterdag als rustdag voorschrijft. In dat 
geval gelden daarvoor de bepalingen van 
de zondag . De wetgever wilde hiermee alle 
godsdienstige groepen tegemoet komen. 
In 1919 was dat ook zo , tegenwoordig is 
met name door de komst van grote aantal
len moslims de letter van de wet te beperkt. 
Overigens wordt ook zonder verplichting in 
verschillende bedrijven aan moslims de 
mogelijkheid geboden de vrijdagse dienst 
in de moskee bij te wonen. Een bijzondere 
regeling bestaat reeds voor de viering van 
godsdienstige feestdagen. '2 

Op dit punt liggen overigens wel voetan-

9. De waarde van de zondag als rustdag wordt zeer 
breed door de kerken in Nederland en daarbuiten be
nadrukt. Een voorbeeld daarvan is de brief Samen 
zondag vieren (Utrecht 1990) van de Nederlandse 
bisschoppen. 

10 Rapport Grondslag en politiek handelen (Den Haag 
1978) 46. 

11. Ibidem. 51. 
12. Als een werknemer tijdig en onder opgaaf van rede

nen toestemming vraagt een vrije dag op te nemen 
om een voor hem of haar belangrijke religieuze feest
dag te vieren , dient dre toestemming in alle gevallen 
verleend te worden. Daar kan al leen een uitzondering 
op gemaakt worden als de werkgever verwacht dat 
het dienstbelang ernstig wordt geschaad door de af
wezigheid van de betrokkene. De werkgever kan in 
voorkomende gevallen buitengewoon verlof verlenen . 
Circulaire van het Ministerie van Binnenlande Zaken , 
Verlof in verband met viering niet-christelijke feestda 
gen (AT 86N 127) van 7 mei 1986. 
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gels en klemmen. Een vervanging van de 
zondag door de vrijdag als rustdag kan 
het karakter van de zondag als algemene 
rustdag aantasten. Tevens Ievert een vrije 
vrijdag voor werknemers voor veel werk
gevers problemen op, omdat er geen 
compensatiemogelijkheden beschikbaar 
zijn. Gezien het feit dat de vrijdag als we
kelijkse gebedsdag niet zo scherp gedefi
nteerd 1s als de JOOdse sabbat of de chris
telijke zondag zal volstaan kunnen worden 
met het regelen van een recht om de gods
dienstige biJeenkomst bij te kunnen wonen 
(vanzelfsprekend met analoge uitzonde
ringen als bij de zondag als rustdag). 

De ruimte voor de christelijke eredienst is 
bepaald niet het enige argument voor een 
bijzondere positie van de zondag. Het 
hebben van een vriJe dag in de week, in 
onze tijd uitgebreid met een tweede dag, 
is een bijzonder waardevol element in 
onze cultuur. Het is bijbels gezien een 
gave van God aan de mens. In onze maat
schappiJ is het een sociaal grondrecht ge
worden. Pogingen om dit patroon te door
breken na de Franse Revolutie en later nog 
eens na de Russische Revolutie faalden. 
Voor werknemers gaat het om een belang
rijk recht dat door de vakbeweging dan 
ook krachtig verdedigd word!. Oaarin 
staan in Nederland FNV en CNV naast el
kaar. Oit sociale grondrecht dient door de 
overheid beschermd te worden. Het voor
komt dat mensen worden uitgebuit en li
chameltjk en geestelijk uitgeput raken. Ze
ker in onze drukke en gehaaste maat
schappiJ is er ook rust nodig. 

De vraag is nu of deze rustliJd moet bliJ
ven val len op (zaterdag en) zondag, of dat 
slechts de duur van de wekelijkse of 
maandelijkse rusttijd voorgeschreven 
dient te worden. In het laatste geval kun
nen werkgevers aileen of in onderhande
lingen met de werknemers uitmaken wan
neer de rustperiode zal vallen, glijdend of 
volgens een vast wekelijks ritme. Dit is een 
wezenliJk punt. In een puur individualisti
sche en economische benadenng lijkt de 
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tweede mogelijkheid uttnemend te vol
doen. De rusttijd van het indtvidu is verze
kerd en de bedrijven en heel het maat
schappeliJk Ieven kunnen doordraaien 
Verdere argumenten voor zo'n regeling 
zijn hierboven aangegeven. 

Een dergelijke benadering gaat echter 
geheel voorbij aan een aantal wezenlijke 
waarden in de samenleving. Nog afgezien 
van de religieuze betekenis van de zon
dag denk ik hierbij aan het sociaal-maat
schappelijk aspect. De samenhang van 
een maatschappiJ is gediend met een 
meer dan individueel levensritme. Door 
onregelmatigheid of ongelijktijdtghetd van 
werken en vrije tijd van burgers ontstaan 
sociale problemen. Kerkbezoek, gezinsle
ven, relaties, vrijetijdsbesteding, verent
gingen, etc. worden hierdoor wezenlijk ge
schaad. Zonder gezamenltjke vriJe tijd ont
breekt de gelegenheid om samen dingen 
te doen Voor gezinnen, famtlies en andere 

Zonder algemene rustdag 
wordt de beleving van 
gemeenschapszin 
moeilijker. 

sociale verbanden is de zondag als ge
meenschappelijke rustdag van onschat
bare betekenis als de dag waarop ieder 
vrij is en er tiJd en aandacht kan zijn voor 
elkaar. Het emancipatie-argument voor 
een zondag als werkdag lijkt me in dit ka
der dan ook bepaald ongelukkig Zonder 

13. Volgens A van Bornrnd van het Moslrrn Docurelortta
t•e Cer1trurn. qccrtccrd 111 Kattenberg Een flcxtLJc!c 
werkweek. 61 
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gels en klemmen. Een vervanging van de 
zondag door de vrijdag als rustdag kan 
het karakter van de zondag als algemene 
rustdag aantasten. Tevens levert een vrije 
vrijdag voor werknemers voor veel werk
gevers problemen op, omdat er geen 
compensatiemogelijkheden beschikbaar 
zijn . Gezien het feit dat de vrijdag als we
kelijkse gebedsdag niet zo scherp gedefi
nieerd is als de joodse sabbat of de chris
telijke zondag zal volstaan kunnen worden 
met het regelen van een recht om de gods
dienstige bijeenkomst bij te kunnen wonen 
(vanzelfsprekend met analoge uitzonde
ringen als bij de zondag als rustdag). '3 

De ruimte voor de christelijke eredienst is 
bepaald niet het enige argument voor een 
bijzondere positie van de zondag. Het 
hebben van een vrije dag in de week , in 
onze tijd uitgebreid met een tweede dag, 
is een bijzonder waardevol element in 
onze cultuur. Het is bijbels gezien een 
gave van God aan de mens. In onze maat
schappij is het een sociaal grondrecht ge
worden. Pogingen om dit patroon te door
breken na de Franse Revolutie en later nog 
eens na de Russische Revolutie faalden . 
Voor werknemers gaat het om een belang
rijk recht dat door de vakbeweging dan 
ook krachtig verdedigd wordt. Daarin 
staan in Nederland FNV en CNV naast el
kaar. Dit sociale grondrecht dient door de 
overheid beschermd te worden. Het voor
komt dat mensen worden uitgebuit en li
chamelijk en geestelijk uitgeput raken. Ze
ker in onze drukke en gehaaste maat
schappij is er ook rust nodig . 

De vraag is nu of deze rusttijd moet blij
ven vallen op (zaterdag en) zondag, of dat 
slechts de duur van de wekelijkse of 
maandelijkse rusttijd voorgeschreven 
dient te worden. In het laatste geval kun
nen werkgevers alleen of in onderhande
lingen met de werknemers uitmaken wan
neer de rustperiode zal vallen , glijdend of 
volgens een vast wekelijks ritme. Dit is een 
wezenlijk punt. In een puur individualisti
sche en economische benadering lijkt de 
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tweede mogelijkheid uitnemend te vol
doen. De rusttijd van het individu is verze
kerd en de bedrijven en heel het maat
schappelijk leven kunnen doordraaien. 
Verdere argumenten voor zo 'n regeling 
zijn hierboven aangegeven. 

Een dergelijke benadering gaat echter 
geheel voorbij aan een aantal wezenlijke 
waarden in de samenleving. Nog afgezien 
van de religieuze betekenis van de zon
dag denk ik hierbij aan het sociaal-maat
schappelijk aspect. De samenhang van 
een maatschappij is gediend met een 
meer dan individueel levensritme. Door 
onregelmatigheid of ongelijktijdigheid van 
werken en vrije tijd van burgers ontstaan 
sociale problemen Kerkbezoek , gezinsle
ven , relaties , vrijetijdsbesteding , vereni
gingen, etc. worden hierdoor wezenlijk ge
schaad. Zonder gezamenlijke vrije tijd ont
breekt de gelegenheid om samen dingen 
te doen. Voor gezinnen, families en andere 

Zonder algemene rustdag 
wordt de beleving van 
gemeenschapszin 
moeilijker. 

sociale verbanden is de zondag als ge
meenschappelijke rustdag van onschat
bare betekenis als de dag waarop ieder 
vrij is en er tijd en aandacht kan zijn voor 
elkaar. Het emancipatie-argument voor 
een zondag als werkdag lijkt me in dit ka
der dan ook bepaald ongelukkig. Zonder 

13. Volgens A. van Bommel van het Moslim Documenta
tie Centrum, geciteerd in Kattenberg, Een flexibele 
werkweek. 61 
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algemene rustdag wordt de beleving van 
gemeenschapszin moeilijker. Oe waarde 
van vrije tijd heeft alles te maken met de 
mogelijkheid om sociale bindingen aan te 
gaan .•• 

In een enquête van het Algemeen Dag
blad , gepubliceerd op 6 december 1988 
wordt een overzicht gegeven van wat de 
Nederlander op zondag doet. Aan de top 
staat familiebezoek met 84%. Andere ty
pisch sociale zaken als wandelen, spelle
tjes doen met de kinderen , sportwedstrij
den bezoeken of zelf aan sport doen sco
ren eveneens hoog. De algemene rustdag 
schept een heel eigen patroon van tijdsbe
steding met grote sociale waarde . Oe op
merking van SCP dat hierdoor verkeers
problemen dreigen te ontstaan is wat 
merkwaardig . Door de spreiding en de 
aard van het zondagsverkeer leidt dit 
slechts bij uitzondering tot opstoppingen. 

Het aspect van de waarde van een ge
meenschappelijke rustdag voor mensen in 
relaties, kan verbreed worden tot het be
lang van het periodiek tot rust komen van 
de samenleving als geheel . Onze maat
schappij heeft de afgelopen tweehonderd 
jaar zo 'n enorme versnelling van het leven 
gekend dat veel mensen daardoor in de 
knel zijn gekomen , niet alleen lichamelijk, 
maar ook psychisch. Het is de vraag of het 
wel wijs zou zijn de samenleving onafge
broken te laten doorrazen. Mensen kunnen 
dan alleen maar tot rust komen door als het 
ware even een stapje opzij te doen, maar 
het maatschappeli jk leven gaat ondertus
sen in de hoogste versnelling verder . Het 
wekelijks tot rust komen van de samen le
ving ze lf heeft een eigen sociaal-culturele 
waarde. Het houdt de samen leving op 
menselijke maat en maakt van de mens 
niet nog meer een vervangbaar onderdeel 
in een groot proces. Juist als rustdag voor 
de hele samenleving schept de zondag 
rust , vrijheid en daarmee ook ruimte voor 
bezinning Dit heeft een pendant in de 
jaarlijks terugkerende relatieve rustperio
den van de samenleving (zoals Kerst en 
Oud-en-Nieuw en de zomermaanden). 
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Oe waarde van de gemeenschappelijke 
rustdag wordt door velen ook erkend. Vol
gens een enquête van de Stichting Maat
schappij en Onderneming vindt 55% van 
de Nederlandse bevolking een vaste ge
meenschappelijke vrije dag in de week (ta
melijk) belangrijk. 39% vindt het (tamelijk) 
onbelangrijk. Van de Nederlandse bevol
king zegt 63% het (tamelijk) onaantrekke
lijk te vinden om op zondag te werken (met 
ter compensatie een andere dag vrij) . 
Overigens noemt 32% dit (tamelijk) aan
trekkelijk .'5 

De vraag blijft liggen of ter wille van de 
vrijetijdsbesteding verdere openstelling 
van dienstverlenende instellingen op zon
dag gewenst is. Hier en daar zijn reeds ex
perimenten met het openstellen van de 
openbare bibliotheek op zondag . Het pro
bleem hierbij is niet dat het onjuist zou zijn 
de ontspann ingsmogelijkheden op zon
dag te vergroten , maar dat hiervoor steeds 
meer mensen op zondag moeten werken. 
Wanneer de argumenten voor een ge
meenschappelijke rustdag van belang 
zijn , zal grote terughoudendheid op dit 
punt nodig zijn . Recreatie kan op creatieve 
wijze door de mensen zelf vorm gegeven 
worden. Een consumptieve en individuele 
invulling van de vrije tijd levert gevaren van 
vervreemding en afhankelijkheid op . Het 
versterken van sociale integratie is voor de 
maatschappij wezenlijker dan het vergro
ten van een op het individu gericht aanbod 
voor vrijetijdsbesteding. '6 

Hiermee is op de economische argumen
ten voor flexibilisering van de arbeidstijd 
nog niet ingegaan. In algemene zin valt het 
op dat reeds bij de invoering van de Ar
beidswet in 1919 deze argumenten ge
bruikt werden om de wet tegen te houden. 
Dat is niet gelukt. Economische argumen
ten hebben niet per definitie het laatste 

14. Vgl. O.M. van Bijsterveldt . 'Vri jetiJd en overheid; waar 
moet dat heen?', Christen Democratische Verkenmn
gen. 11/ 1987. 473. 

15. Kattenberg. Een flexibele werkweek. 57-60. 
16. Van Bijsterveldt. 'Vrijetijd en overheid'. 475-476. 
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woord. NatuurliJk zal wei nagegaan moe
ten worden of hier van een reeel probleem 
sprake is. In dat geval zal nagegaan moe
ten worden welke flex1bilisering mogeliJk 
is, zonder de belangen van werknemers 
en van de gemeenschap te zeer te scha
den. Hetzelfde geldt voor langere of ande
re openingstijden van winkels en openba
re diensten. OaarbiJ hoeft de zondag niet 
in d1scussie te komen. 

De economische argumentatie brengt 
me bij een ander belangrijk punt. De open
stelling van winkels en bedrijven op zon
dag kan in het bijzonder het midden- en 
kleinbedriJf in grate problemen brengen. 
Oil kan moe1lijker meedoen aan vergaande 
flexibllisering van arbeidstijden Zelfstan
digen worden gedwongen om roofbouw 
op zichzelf en hun gezin te plegen om nog 
enigszins mee te kunnen in de concurren
tieslag. Omdat openstelling van winkels op 
zondag niet leidt tot koopkrachtverbete
ring biJ de consument, is het waarschijnlijk 
dat de kleine zelfstand1ge w1nkeliers de 
dupe worden van deze regeling ZiJ zullen 
onevenred1g hoge extra kosten voor per
soneel op moeten brengen of omzet verlie
zen aan grootwinkelbedrijven. · 

Het vraagstuk van de reclame op zon
dag IS een probleem apart. Het verbod 
van zondagsreclame reflecteert zeer sterk 
het symboolkarakter van de zondag. Als 
dag die aan de produktie is onttrokken, als 
dag van rust, bezinning, ontmoeting en re
creatie, getuigt de zondag in onze cultuur 
dat het Ieven niet enkel bestaat uit produk
lle en consumptie. De zondag roept als het 
ware op om maat te houden De mens 
moet zich niet overgeven aan het produk
tieproces en de consumptiemogelijkhe
den die dat biedt. De economie is er voor 
de mens, niet de mens voor de economie. 
De commercie zwijgt een dag in de week. 
waarop mensen tot rust kunnen komen. 

Oat een overvloed aan reclame, waar 
mensen ongevraagd voortdurend mee ge
confronteerd worden, op zich al onge
wenst is, onderschriJf ik graag. Daarom 
kan ik mij voorstellen dat mensen om die 
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reden aileen al biiJ ziJn met dit verbod 
Maar de betekenis van het verbod JUISt op 
zondag heeft als symbool een meerwaar
de geld verdienen en geld uitgeven ziJn 
niet de hoogste waarden 1n onze maat
schappiJ Als zodanig is het de moeite 
waard het verbod op STER-reclame op 
zondag te handhaven. 

Een punt van aandacht is de positie van 
mensen d1e 1n geweten problemen heb
ben met het op zondag beroepsmatig wer
ken. Zeker wanneer vaker niet-noodzake
lijke arbeid op zondag wordt toegestaan, 
zal dat tot problemen aanleiding geven. • 
Er zal daarom serieus overwogen moeten 
worden of het nodig is om een algemene 
regeling voor gewetensbezwaarden (in dit 
geval tegen werken op zondag) te treffen 

Conclusie 
lk ben van men1ng dater een aantal zwaar
wegende argumenten zijn om vast te hou
den aan wettelijke regelingen ten aanzien 
van de zondag als rustdag. 
1 De overheid dient ruimte te scheppen 

voor de godsd1enstige beleving van de 
burgers. voor zover deze de redelijke 
perken niet te buiten gaat. In Nederland 
betekent respect voor dat deel van de 
bevolking, dat zeer aanzienlijk is, dat op 
zondag naar de kerk w1l gaan, dat de 
overheid daartoe regelingen schept 
Voor godsdienstige groepen die op een 
andere dag dan de zondag hun bljeen
komsten hebben zijn biJZOndere regelln
gen nodig. 

2 De overheid dient het sociale grond
recht van een geregelde rusttijd te be
schermen. Voor een opt1male afstem
ming van rustdagen van gezinnen en re
laties is het noodzakeiiJk daarvoor be
paalde vaste tijden te nemen 

17 Vgl Program van Llitgangsountcn. artrkel 3 I Hct CD!\ 
staat E?en soclaal-cccmomlschc orc:Je voor waar1n klel
ne zelfstandrge ordcrncmrngen ecrt plaats llelJlJcll 

18 Vgl Zondapsar/Je1d Gccn rust mecr7 (Amersloort. 
1 1 ) eer1 urtgave var1 de Reformatorrscll Maalschap
pclrtke Unre 
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3 Het bestaan van algemene rustdagen 
schept een geheel eigen patroon van 
tijdsbesteding, dat belangrijke sociale 
waarden versterkt. Versterking van de 
gemeenschapsztn verdtent steun tegen
over een slechts op het indtvidu gerichte 
benadenng 

4 Het hebben van een wekelijkse dag 
waarop de samenleving tot rust komt, 
heeft een etgen sociaal-culturele waar
de. Het structureert de tijd op menseltjke 
maat. 

5 De vrije zondag illustreert dat aan de 
produktie en daarmee ook aan de con-
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sumptie principieel grenzen gesteld 
moeten worden Oaarom mogen econo
mische motteven om de zondag aan te 
tasten ntet het laatste woord hebben. 
Een economische noodzaak voor zon
dagsarbeid is overigens ook geenszins 
aangetoond 

6 Er is in Nederland brede steun voor 
handhaving van de zondag als rustdag. 
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