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Arbeid: betaald en onbetaald 

Het 'arbeidsethos', de instelling van waar
uit mensen werken, krijgt steeds binnen 
een specifieke structurele en culturele con
text haar betekenis. 
In primitieve samenlevingen was arbeid 
vooral gericht op c1e strijd om het bestaan, 
de natuur diende letterlijk bevochten te 
worden. Naarmate het menselijk bestaan 
minder bedreigd werd door de natuur, 
ontstond arbeid die niet direct op de zorg 
voor het leven-van-alle-dag behoefde te 
worden gericht. In de antieke Griekse 
cultuur bestond zelfs een zekere minach
ting voor de handarbeid. Echt le\'en bete
kende daar scholing en denkwerk. 
De middeleeuwen accentueren u.rbeid als 
plicht. Door een werkzaam leven te leiden 
zou het door de mens verbroken vcrbond 
met God weer her~teld kunnen worden. 
De Reformatie brengt weer andere nuan
ces aan: in het dagelijks werk mocht de 
mens aan God zijn dankbaarheid tonen en 
Hem eren. Arbeid werd roeping, maar zo
wel Luther als Calvijn hebben het plicht
matige karakter van arbeid daarvan 
nooit ontkoppeld. Sommige auteurs wij
zen er juist op dat via de Reformatie de 
basis werd gelegd voor de latere moderne 
industriële samenlevingen. 
Renaissance en Vcrlichting stelden in hun 
denken over arbeid de mens meer cen
traal. Door arbeid zou de mens tot zelf
verwerkelijking kunnen komen. 'Arbeid 
adelt' was de leus. Groeiend zelfvertrou
wen en de inzet van de rede brachten de 
wetenschap op een hoger niveau. 
Nieuwe technologische ontdekkingen en 
het gebruik daarvan in de Industriële 
Revolutie veranderden op fundamentele 
wijze de betrekkingen tussen mensen en 
het karakter van de arbeid. H uisnijver-
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beid en ambacht werden opges)okt in fa
brieksmatige produktie. Vergaande hori
zontale arbeidsverdeling en specialisatie 
doorbraken de band tus',en producent-pro
dukt-afnemer. Produktie werd een ano
n !cm proces wan binnen <!rbeid degm
deerde tot kostenfactor. Het vigerende 
economische stelsel gebood die kosten te 
minimaliseren; d.w.z. arbeid in volume en 
beloning af te wegen tegen de aanwending 
van arbeidsubstituerende produktietech
nieken. ue vva::ude van arbeid werd op de 
m::rkt bepaald en daarmee verdwenen al
lerlei vormen van zinvolle onbetaalde 
werkzaamheden uit het gezichtsveld. De 
maatschappelijke status en de materiële 
mogelijkheden om zich in de samenleving 
te verwezenlijken werden immers ontleend 
aan de positie die men binnen het betaal
de arbeidsproces innam. 
Als die positie goed was, kon men zich 
wellicht nog enige liefdadigheid of vrij
willigerswerk veroorloven. Voor de mees
ten was dat er echter niet bij; een honger
loontje en zware lichamelijke arbeid 
schiepen daarvoor niet de mogelijkheden. 

Vandaag de dag lijkt een nieuwe tijd aan
gebroken. Arbeidsubstituerende techno
logische vernieuwingen hebben er al toe 
geleid, dat de arbeidstijd welke in betaal
de arbeidskringen wordt doorgebracht is 
afgcî1omcn en nog verder af zal nemen. 
Voor velen is er momenteel zelfs in het 
geheel geen plaats meer in het arbeids
proces. Doelloosheid, het gevoel uitgescha
keld te zijn, niet meer mee te tellen, vreet 
aan de eigenwaarde van mensen. Persoon .. 
lijke ontplooiing of zelfverwerkelijking 
liggen buiten het bereik van velen die 
zijn opgevoed vanuit het arbeidsethos 
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dat de Industriële Revolutie ons als erfe
nis heeft nagelaten. Mensen zonder werk 
voelen zich soms mensen zonder gezicht. 
Vertrouwd met het erfgoed. dat de mens 
zijn 'talenten' als een goed rentmeester 
heeft in te zelten voor de diensL aan de 
Heer en de naaste, voelen vele b8anlozen 
zich nog schuldig ook wanneer zij daar
toe niet in staat zijn. Met zo'n situatie 
rnosen we üls christen-democraten geen 
vrede hebben. 
Ons Program van Uitgangspunten heeft 
deze noden voorzien door te stellen dat 
arbeid op zichzelf een fundamentceel 
recht voor ieder mens is en de waarde
ring van arbeid losgekoppeld moet wor
den van de mate waarin daarmee een in
komen wordt verkregen. 
Vanuit die intentie hebben ook recente 
partijraden aandacht willen vragen voor 
de plaats van arbeid in het leven van 
mensen en de samenleving als geheel. 
Staan immers, ook in onze partij. in de 
discussies over werkloosheid, sociale ze
kerheid, emancipatie e.d. onze beleids
ongkleppen nog niet te exclusief op be
taalde arbeid als zingevende activiteit, 
bron van inkomen en verschaffer van so
ciale zekerheidsrechten gericht? 

Wellicht, dat we juist nû door welbewus
te keuzes te maken de schade die door die 
exclusieve oriëntatie op betaalde arbeid 
werd aangericht in de intermenselijke 
verhoudingen en de uitgevoerde maat
schappelijke taken kunnen herstellen. 
De kansen daarvoor liggen er! 
Alles wijst erop, dat betaalde arbeid een 
minder overheersende rol in het leven 
van mensen zal gaan spelen. 
Daarvan kan een heilzame werking uit-
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gaan op de positie van de mens in de 
samenleving. Veel geestdodend, vuil of 
onaangenaam werk kan verdwijnen. Ar
bcidsornstandighcden kunnen verbeteren. 
Toenemende tijd welke buiten het ar
beidsproces wordt doorgebracht komt be
schikbaar. Tijd die kan worden aange
wend voor allerlei vormen van activitei
ten; gericht op persoonlijke ontplooiing, 
recreatie of bijvoorbeeld maatschappelijke 
dienst verlening. 
Met een vrijetijdsbeleid zullen we het der
halve bij de beleidsvoorbereidingen niet 
alléén kunnen stellen. 
Een bezinning op de vraag hoc mensen 
geholpen kunnen worden om zinvol te 
participeren in een samenleving waarbin
nen de onderwaardering voor onbetaalde 
arbeid meer in evenwicht wordt gebracht 
met de begrensde betaalde werkgelegen
heid is daarvoor hard nodig. 


