
Het arbeidsethos van de bezige bij

‘Een bezige bij’, zo typeerde de Kamper ethicus G.Th. Rothuizen eens een 
van de kernelementen van de ‘gereformeerde zede’ en van het calvinisme 
in bredere zin.1 In zijn onderzoek naar die ‘bezige bij’ besteedt Rothuizen 
veel aandacht aan de zogeheten Weber-these over het verband tussen het 
calvinisme en de opkomst van het kapitalisme. In zijn beroemde opstellen 
over Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus wilde Weber 
aannemelijk maken dat in de zestiende en zeventiende eeuw het calvinisme 
een van de factoren was die het kapitalisme had doen ontstaan.2 Bij het ka-
pitalisme gaat het niet om het uitleven van de driften van de hebzucht, maar 
juist om het beteugelen en kanaliseren daarvan in doelgericht, berekenend 
en dus rationeel handelen binnen de ondernemingsgewijs georganiseerde 
productie. Dit vergde vergaande disciplinering van gedrag van ondernemers, 
maar ook van arbeiders in loondienst. Het calvinisme zag arbeid als een roe-
ping van ieder mens en niet alleen van monniken. Daarmee gaf het een hoge 
waardering aan arbeid. De mens moest als rentmeester van God de wereld 
beheren voor Zijn eer. De calvinisten droegen de gedisciplineerde levensstijl 
de wereld in: ‘innerweltliche Askese’. Dit alles werd volgens Weber versterkt 
door de psychologische uitwerking van het leerstuk van de predestinatie. 
De onzekerheid die dit opriep, deed de gelovigen zoeken naar tekenen van 
genade. Zij vonden deze in de vermeerdering van rijkdom, die door rusteloze 
arbeid, gedisciplineerde levensstijl en ascese verworven werd. Arbeid werd 
daarmee een goddelijke roeping, iets wat historisch gezien uitzonderlijk is, 
zoals Weber al beklemtoonde. De historicus Jan Romein sprak van ‘de af-
wijking van het algemeen menselijk patroon.’3 Deze door het calvinisme 

1  G.Th. Rothuizen, Een bezige bij of de gereformeerde zede bestaat niet meer, Kampen 1980. De 
uitdrukking ‘bezige bij’ had Rothuizen aan Okke Jager ontleend.

2  Weber publiceerde de eerste  versie van zijn artikelen in 1904/1905 en nam deze bewerkt en aan-
gevuld met een derde artikel op in zijn Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, waarvan de 
eerste druk in 1920 verscheen. Een beknopt overzicht van de Weber-these en de plaatsing daarvan 
in het bredere kader van zijn werk gaf ik in: ‘Calvijn, calvinisten en kapitalisme’, in: Rinse Reeling 
Brouwer, Bert de Leede en Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en 
provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen 2009, 201-2016.

3  Jan Romein, ‘Het arbeidsbegrip in Oost en West’, in: In de ban van Prambanan, Amsterdam 1954, 61-93. 
Zie ook het overzicht dat Hans Achterhuis geeft in zijn Arbeid, een eigenaardig medicijn, Baarn 1984.
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gestempelde opvattingen hebben lang doorgewerkt in het gereformeerd pro-
testantisme, maar hebben in geseculariseerde vorm ook de moderne westerse 
samenleving beïnvloed.4

In deze bijdrage wil ik enige stemmen uit kerk en theologie laten horen 
van met name na de Tweede Wereldoorlog zonder ook maar de pretentie te 
hebben van volledigheid. De reflectie op dit ethos blijkt enerzijds belang-
rijke correcties op te leveren, met name wat betreft de verabsolutering van 
de waarde die aan (betaalde) arbeid wordt gehecht. Anderzijds worden ook 
belangrijke elementen overgenomen, vooral arbeid als roeping en dienst.   

Neocalvinistische stemmen

We vinden de doorwerking van het zojuist aangeduide arbeidsethos terug 
in het neocalvinisme van Abraham Kuyper. Zo ging hij in zijn rede op het 
(eerste) Christelijk Sociaal Congres in 1891 uitvoerig in op het vraagstuk van 
de arbeid in het zich industrialiserende Nederland met zijn ‘sociale quaestie’, 
die vooral de vraag was naar de wijze waarop de levens- en werkomstandig-
heden van de werkman en zijn gezin verbeterd zouden kunnen en moeten 
worden.5 Kuyper zou Kuyper niet zijn als hij de actualiteit niet analyseerde 
vanuit beginselen en fundamentele inzichten: We zijn met onze eigen mense-
lijke natuur in de natuur om ons heen geplaatst met de aandrift en roeping in 
ons om op de natuur in te werken, haar te veredelen en te vervolmaken. Die 
aandrift en roeping heeft God  met de schepping gegeven. Al in het paradijs 
ontving de mens de opdracht om deze wereld te bewaren en te vervolmaken. 
Door de zondeval kwam er echter nog een goddelijke ordinantie bij. Arbeid 
gaat sindsdien gepaard met moeite en pijn: ‘In het zweet uws aanschijns zult 
ge uw brood eten’(Genesis 3:19). Ook in de Heidelbergse Catechismus vond 
Kuyper een bron voor zijn visie op arbeid. Bij zondag 49 is de derde bede 
uit het Onze vader aan de orde: ‘Uw wil geschiede…’ En dat impliceert dat 
‘een ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw moge vervullen en 
uitvoeren als de engelen in de hemel.’  Kuyper schrijft daarover:

Zonder Goddelijk beroep is niemand en niemand mag denken: “Mijn taak 
en arbeid is te nietig, om er mijn hart op te zetten.” Integendeel, de eisch dat 
we en gewilliglijk en getrouwelijk onze dagtaak zullen vervullen, geldt voor 
een ieder. En nu stelt het Evangelie ons den eisch, dat we deze dagtaak nooit 
om loon zullen verrichten, noch ook omdat we er toe gedwongen worden, 

4  Zie hierover: Gerard Dekker, Van roeping naar baan. Arbeid in godsdienstig perspectief, Baarn 
1996.

5  A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie, afgedrukt in: W.F. de Gaay Fortman, 
Architectonische critiek. Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van dr. A. Kuyper, Am-
sterdam 1956.
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maar dat we in alles God den Heere zullen dienen, dat wil zeggen dat een 
ieder zijn dagtaak zal beschouwen als hem door God opgelegd, en om Gods 
wil te volbrengen.6

Kuyper bracht een visie op arbeid onder woorden die, in allerlei varianten 
en met accentverschillen tot in de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren 
zestig overheersend is geweest in grote delen van de protestantse wereld en 
die we terugvinden in veel protestants-christelijk denken:7 arbeid is een met 
de schepping gegeven opdracht en roeping (Genesis 1:28; 2:15) tot dienst aan 
God. De arbeid is er al voor de zondeval. Daarom is arbeid op zich positief 
te waarderen en niet alleen een noodzakelijk kwaad. Dat kwaad, de moeite 
en de pijn die aan de arbeid kleeft zijn wel het gevolg van de zonde en voe-
gen een wezenlijk element toe aan de arbeid, maar maken de positieve notie 
niet ongedaan. Arbeid mag daarom niet veracht worden. De mens wordt als 
mede-arbeider van God gezien. God werkte al in de totstandkoming van 
Zijn schepping en werkt nog steeds ter onderhouding van die schepping (zie 
bijvoorbeeld Johannes 5:17). 

De gedachte van arbeid als dienst aan God en als goddelijke roeping 
vinden we bijvoorbeeld nadrukkelijk bij G. Brillenburg Wurth, voorganger 
van Rothuizen als hoogleraar ethiek, in diens Het christelijk leven in de 
maatschappij uit 1951.8 Een begin van een ander geluid vinden we bij Rot-
huizens leermeester de VU-hoogleraar in de ethiek R. Schippers (Rothuizen 
droeg zijn Een bezige bij op aan Schippers). In zijn destijds veel aandacht 
trekkende boek over De gereformeerde zede bepleitte hij vanuit een verde-
digende houding voorzichtig dat er toch ruimte kon zijn voor vrijetijdsbe-
steding in de vorm van ontspanning en vermaak.9 Rothuizen moest in zijn 
boek constateren dat deze gereformeerde zede niet meer bestond. Hij juichte 
dat toe, maar met ambivalente gevoelens: ‘Wel zal duidelijk zijn dat ik bij 
de vermindering van de moraal als prestatiemoraal en de verdwijning van 
het calvinisme als bolwerk en bulldozer geneigd ben eerder te juichen dan 
te treuren, al doe ik het allebei.’10

Okke Jager sloeg die richting radicaal verder in in zijn boek Bevrijde tijd 
(1974).11 Jager schreef dit boek in een tijd dat de gedachte van de ‘vrije tijds-

6  A. Kuyper, E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, vierde deel, derde 
druk, Kampen z.j., 499. Geciteerd bij Gerard Dekker, op. cit., 17.

7  Zie dienaangaande: Herman Noordegraaf, ‘Protestants spreken over arbeid’, in: Hub Crijns e.a., 
Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk, Kampen 2006, 109-122, i.h.b. 111-112.

8  Kampen 1951. Zie de citaten bij Gerard Dekker, op. cit., 18.
9  R. Schippers, De gereformeerde zede, Kampen 1955 (tweede druk; oorspronkelijk 1954), 232v.
10  Rothuizen, op. cit., 5.
11  Okke Jager, Bevrijde tijd. Van prestatiemaatschappij naar vrijetijdscultuur, Wageningen 1974. Jager 
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maatschappij’ opgeld deed. De Franse futuroloog Fourastié voorzag en be-
pleitte in zijn boek 40.000 uur een vergaande verkorting van de arbeidsduur.12 
De ontwikkeling van de technologie en de daarmee gepaard gaande stijging 
van de arbeidsproductiviteit maakte dit mogelijk. Provo, hippies en flower 
power voerden ludieke acties voor een samenleving waarin de verplichte tijd 
tot een minimum zou zijn teruggebracht en waarin de mens veel meer dan 
voorheen zijn creatieve vermogens in cultuur, spel en luieren tot uitdrukking 
zou kunnen brengen. De gedachte van een arbeidsloos inkomen, ook wel 
basisinkomen genoemd, kwam op. Jager herzag de traditie van ‘de puriteinse 
werkwoede’, waarbij het zwaartepunt in het leven in de beroepsarbeid lag. 
Is leven werken (plus ontspanning) of leven om te leven (plus arbeid). Jager 
meent dat het christelijke Westen voor zijn werkdrift zich ten onrechte be-
roept  op de Bijbel en deze met een westerse bril gelezen heeft. Daardoor zijn 
andere bijbelse gezichtspunten onderbelicht gebleven. God schiep de aarde 
in zes dagen en rustte op de zevende dag, die de eerste dag van de mens 
was. Het genieten van de schepping was het startpunt. Daarom is de sabbat 
niet een pauze, maar een viering van de voltooiing. Het vieren van de sab-
bat is een vrolijk afzweren van het zwoegen en zweten als zingeving van het 
bestaan. Genieten is een gebod, dat wil zeggen dat God het aanbiedt. Zoals 
Jager het in zijn speelse stijl aanduidt:

Wij zien het Koninkrijk Gods veel eerder in het economisch productieve 
en in het kerkelijk effectieve dan in het pootjebaden of plaatjes kijken. Wij 
spreken altijd over de wérkers, nooit over de spélers in Gods Koninkrijk. 
Wij zijn in Gods wijngaard, als wij achter ons bureau zitten. Maar niet in 
een ligstoel op het strand. Het is een wijngaard zonder wijn geworden.13  

Vrije tijd is nu nog een afgeleide van het werk. In vrije tijd die bevrijde tijd 
is, staan spel en creatieve recreatie centraal, de homo ludens. Daarmee wil 
Jager werk niet alleen als problematiek zien. Arbeid  is niet alles, maar ook 
niet niets. Hij blijft nodig voor productie. Voorts hoeft men de arbeid niet te 
verheerlijken om toch arbeidsvreugde te hebben. Het gaat er om arbeid en 
vrije tijd zowel in hun samenhang als in hun eigenheid te waarderen. Jager 
schreef zijn boek net voor de tijd van de economische crisis, maar trok zijn 
inzichten door in het licht van de stijgende werkloosheid vanaf midden jaren 
zeventig (waarover onder meer). Hij pleitte ervoor om niet over werkloos-
heid, maar over baanloosheid te spreken. Hij blijft opkomen tegen verabso-
lutering van het arbeidsethos:

12  J.F. Fourastié, 40.000 uur. De mens in het perspectief van een verkorte arbeidstijd, Hilversum 1966.
13  Jager, Bevrijde tijd, 155.
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Ons beroep is onze roeping, zeggen we in calvinistisch Nederland. Alsof 
we niet véél meer te doen hebben op aarde. Alsof alle beroepsarbeid 
menswaardig zou zijn. Alsof God ons de overbodige goederen zou op-
dragen. Alsof Hij ons niet de sabbat had (aan)geboden.14

Juist door de betekenis van arbeid te relativeren blijft het mogelijk om kri-
tisch naar arbeidsomstandigheden en productie te kijken. Dan kunnen we 
vragen naar waar het werkelijk om zou moeten gaan in arbeid. Voorts maakt 
dit duidelijk dat de zingeving in het menselijk bestaan niet alleen van be-
taalde arbeid afhankelijk hoort te zijn. Er zijn ook allerlei zinvolle activi-
teiten buiten de betaalde arbeid. Daarom moeten we niet over werkloosheid 
spreken, maar van baanloosheid, het niet hebben van een baan. Relativering 
van de arbeid maakt het mogelijk om tot een herverdeling van betaalde ar-
beid te komen, omdat mensen hun levensvervulling niet overheersend daarin 
zoeken. Zo pleit Jager voor een nieuw arbeidsethos (relativering van de be-
tekenis van arbeid, herverdeling van betaalde arbeid, onderkennen van de 
waarde van niet betaalde arbeid). Een van de instrumenten die hij daarvoor 
noemt is het basisinkomen.

De Nederlandse Hervormde Kerk: Bannings rechtsorde van de arbeid

‘…bouw Uw sociale leven op de grondslag der christelijke gerechtigheid en der 
onderlinge verantwoordelijkheid.’ Deze zinsnede vinden we in de Pinksterbood-
schap 1945, die de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk als 
‘Oproep tot het Nederlandse volk’ ter voorlezing van de kansels in de dienst van 
Pinksteren aan de kerkenraden aanbood. In deze boodschap, die in lijn van de 
volkskerkgedachte niet alleen op de eigen leden was gericht, maar op het hele 
Nederlandse volk, werd deze gedachte onder meer als volgt uitgewerkt:

In naam dezer gerechtigheid vraagt zij van heel het volk, in het bijzonder 
van werkgevers, kapitaalbezitters en arbeiders, dat zij niet zullen terugke-
ren tot de schrijnende klassetegenstellingen en felle klassenstrijd van het 
verleden, maar alle krachten zullen inspannen tot een rechtsorde van de 
arbeid, waarin de arbeider als verantwoordelijk medewerker wordt erkend 
en zijn bestaanszekerheid is gewaarborgd.15

14  Okke Jager, Schrale troost in magere jaren. Theologische kritiek in maatschappelijke krises, Baarn 
1976, 93.

15  Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, her-
derlijke brieven en rapporten uitgevaardigd door of namens de Generale Synode der Nederlandse 
Hervormde Kerk 1945 -1955, ’s-Gravenhage 1955, 6-7.
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Het eerste concept van de boodschap was geschreven door W. Banning, 
vrijzinnig-hervormd predikant die nauw betrokken was bij de vernieuwing 
van de Nederlandse Hervormde Kerk en bij de zogeheten Doorbraak, die 
moest leiden tot een brede, niet op confessionele grondslag staande soci-
aaldemocratische volkspartij. Deze voorman van het christen-socialisme 
in Nederland was een van de founding fathers van de PvdA in 1946. Uiter-
aard had hij als overtuigd sociaaldemocraat veel aandacht voor het vraag-
stuk van de arbeid. We vinden dan ook in zijn tijdens de oorlog geschre-
ven, maar pas na de oorlog gepubliceerde boek over de vernieuwing van 
Nederland De dag van morgen een hoofdstuk over ‘Het arbeidsleven’.16 
Banning betoogt daarin dat we niet kunnen volstaan met het oplappen 
van het oude bestel, maar moeten werken aan de structuur van de men-
selijke samenleving op nieuwe grondslagen. De kenmerken van het oude 
maatschappijstelsel van het kapitalisme zijn onder meer de particuliere 
ondernemer en de productie om de winst. Dit productiestelsel heeft geleid 
tot een machtige maatschappelijke ontwikkeling, maar ook een ‘eigen-
aardige geestelijke gesteldheid’ wakker geroepen die steeds meer levens-
terreinen beheerst: mammonisme en een materialistische geest gericht 
op eigenbelang. Arbeid werd daarbij gekocht en verkocht. Dat leidde tot 
sociale degradatie van de arbeidersklasse en tot een directe aanslag op de 
persoonlijkheid en waardigheid van de arbeider. Daartegenover stelt Ban-
ning een aantal fundamentele beginselen voor het nieuwe arbeidsbestel 
zoals het recht op en de plicht tot arbeid en het primaat van de arbeid en 
van het sociale boven kapitaal. De menselijke waardigheid behoort ook 
in het arbeidsproces te gelden. Op grond van dit alles pleit Banning voor 
een ordening van het arbeidsleven, waarbinnen door samenwerking van 
werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de gemeenschap de 
levensbelangen van de arbeidsgemeenschap worden geregeld door mid-
del van organen met publiekrechtelijke bevoegdheid. Aan werknemers 
wordt medezeggenschap gewaarborgd. Banning wilde het arbeidsproces 
herstellen op een grondslag van recht en moraal. Deze behoren in een 
rechtsorde voor de arbeid te worden uitgewerkt. Banning zelf deed dit in 
zijn boek Het vraagstuk van de arbeid (1946) met daarin voorstellen voor 
de formulering van zo’n rechtsorde. Als bijlage had hij daarin overigens de 
Pinksterboodschap opgenomen. De notie van de rechtsorde van de arbeid 
vinden we ook terug in de beginselprogramma’s van de PvdA van 1947 en 
1959. Banning was bij de opstelling daarvan nauw betrokken.

16  W. Banning, De dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme. Richtpunt voor de 
vernieuwing van ons volksleven, Amsterdam 1945, 83-99.
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Nederland industrialiseert: bedrijfsapostolaat en industriepastoraat

De jaren na de Tweede Wereldoorlog kenmerken zich door herstel en we-
deropbouw en vanaf de eerste helft van de jaren vijftig expansie. Het was 
een tijdperk van snelle economische groei, die duurde tot 1973. In die tijd 
was er (vrijwel volledige) werkgelegenheid, steeg de welvaart (het inkomen 
per hoofd van de bevolking verdubbelde) en kwam de verzorgingsstaat met 
zijn sociale zekerheid en voorzieningen tot stand. Een belangrijke motor 
achter de economische groei was de industrialisatie. Nederland was vanaf 
het laatste kwart van de negentiende eeuw aan het industrialiseren, maar na 
de oorlog werd een industrialisatiebeleid gevoerd dat erop gericht was door 
industrialisatie tot snelle opbouw te komen en de geruïneerde economie er 
weer bovenop te helpen.17 De industriële groei deed zich vooral voor in de 
olieraffinage, de chemie, de elektrotechniek, de metaalindustrie, de trans-
portmiddelen en de nutsbedrijven. Letterlijk en figuurlijk werd het landschap 
omgewalst in gebieden als Europoort-Botlek en de IJmond. Maar ook in 
andere gebieden, zoals Groningen en Zuidoost Drenthe werd een gericht 
industrialisatiebeleid gevoerd.

Binnen de kerken zag men de industrialisatie als onafwendbaar. Zij was 
onmisbaar voor het scheppen van werkgelegenheid en welvaart.  Naast 
deze positieve benadering was er wel bezorgdheid over sociale ontworte-
ling, normloosheid en atomisering van het individu. In lijn met de in en na 
de oorlog breed gedragen angst voor losbandigheid en zedelijke ontaarding 
komen we in kerkelijke geschriften aandacht tegen voor verantwoorde vrije-
tijdsbesteding.  Zo publiceerde de Commissie Kerk en Samenleving van 
de Hervormde Raad voor de Inwendige Zending een fundamenteel rapport 
over Kerk en samenleving (maart 1945). Daarin komen sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig aan de orde.18 Het rapport ziet het vraagstuk van 
de arbeid als van primaire betekenis. Ontkerstening heeft ertoe geleid dat 
onze samenleving het volkomen verleerd is om de dagelijkse arbeid te zien 
als een goddelijk beroep. De arbeid kan echter slechts zin hebben wanneer 
hij wordt gezien als dienst aan de medemens, strekkende tot verheerlijking 
van God. Dit impliceert volgens de commissie wel dat de kerk aandacht 
moet vragen voor de verheffing van de arbeid, waarbij te denken valt aan 
zaken als opleiding, beroepskeuze, arbeidsbemiddeling en in het bijzonder 
ook medezeggenschap.19 Uitvoerig gaat de commissie in op ‘Het vraagstuk 

17  Zie over de industrialisatie: Kees Schuyt/Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit, Den Haag 2000, 40v.
18  Commissie van de Hervormde Raad voor de Inwendige Zending, Rapport Kerk en samenleving, in: 

Documenten, op. cit., 531-583.
19  Kerk en samenleving,555-556.
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van de vrije tijd’(dat dus als een probleem wordt gezien). De vraag was hoe 
bij de verkorting van de arbeidsduur en de intrede van allerlei vormen van 
vermaak tot een verantwoorde vrijetijdsbesteding kon worden gekomen.  De 
commissie waarschuwde voor gemakzuchtig oordelen:

Maakt men zich van de zaak niet wat al te gemakkelijk af, wanneer men 
alles wat er in de grote steden aan vermaak valt te beleven, als behorende 
tot de wereld brandmerkt? En is het niet wat al te armelijk en simplistisch 
wanneer men fulmineert tegen theater, bioscoop, dans, sport, koffiehuis, 
kaartspel, biljart enz. enz. en in kerkelijke kringen daar niets anders te-
genover weet te stellen dan de melksalon, de samenspraak, de sjoelbak 
en het dominospel? De Kerk staat hier voor de uiterst moeilijke, maar 
gewichtige opdracht een andere levensstijl mede te helpen vormen.20 

In latere rapporten over sport op zondag (1946), het bioscoopvraagstuk 
(1946) en over vrije tijdsbesteding (1950) vond een verdere uitwerking plaats. 
Om het niet alleen bij woorden te laten, zette de Hervormde Kerk een aantal 
recreatiecentra op met het oog op mogelijkheden tot verantwoorde vrijetijds-
besteding tegenover ‘leeg vermaak’ en massificatie.21 Naast de aandacht voor 
de wereld van de arbeid was er dus nadrukkelijk ook aandacht voor de sfeer 
buiten de arbeid, die van vrije tijd, sport, spel en ontspanning.

Onder invloed van de industrialisatie ontwikkelden kerken nieuwe werk-
vormen om mensen te bereiken die veelal vanaf het platteland kwamen wer-
ken in de industrie.22 Hierbij was sprake van een mengeling van motieven: 
het ondersteunen van mensen die in een voor hen nieuwe situatie kwamen, 
het voorkomen dat mensen van de kerk zouden vervreemden (het tegen-
gaan van ontkerkelijking) of om mensen weer terug te winnen. We vinden 
dan ook verschillende benamingen: bedrijfsapostolaat, industriepastoraat en 
evangelisatie.

Het rooms-katholieke bedrijfsapostolaat begon in 1943 met het vormen 
van een zogeheten apostolaatskern in Kerkrade, in het hart van de mijn-
streek. De initiatiefnemer was de aalmoezenier van de sociale arbeid H.T.E. 
Beel. De achterliggende gedachte was dat de kerk vooral gericht was op de 

20  Ídem,568.
21  Maarten van der Linde, Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse 

Hervormde Kerk 1945-1966, Zoetermeer 1995,327-381.
22  Zie voor het volgende: John Veldman, Project bedrijfspastoraat. Een historisch en theologisch on-

derzoek naar een verantwoord spreken van de gelovige in de economie, Kampen 1998; Hub Crijns/
Herman Noordegraaf/Eef van Vilsteren, Pendelen tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst 
van het bedrijfsapostolaat, Gorinchem 1994; Herman Noordegraaf/Johan Plasman/Eef van Vilste-
ren, Pionieren tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het industriepastoraat, Gorinchem 
1999; Rob Kuppens/Hub Crijns, Present tussen werk en kertk. Verhalen rondom het arbeidspastoraat 
1975-2006, Gorinchem 2008.
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thuissituatie, maar het leven verregaand bepaald werd door het werk. In een 
apostolaatskern kon de kerk mensen in hun werksituatie ondersteunen en 
vormen en deze kon dan zodoende op haar beurt weer een uitstraling hebben 
naar het bedrijf. Deze vorm van zielzorg sloeg aan in het bisdom Roermond, 
maar na de oorlog ook in de andere bisdommen. Steeds meer pastoors en 
kapelaans kregen een opdracht om ook aan bedrijfsapostolaat te doen in 
hun regio. Lag in het begin de nadruk op wat Beel noemde de ‘kerstening 
van het arbeidsmidden’, later kwam er een dialoogmodel, waarbij de kerk 
de wereld van de arbeid probeert te begrijpen en te respecteren om daarmee 
in dialoog te komen. Weer later, vanaf de jaren zestig, begrijpt de kerk zich 
heilshistorisch in de wereld op weg zijnde naar het komende Rijk van God. 
Er komt een sterke nadruk te liggen op solidarisering met mensen in hun 
arbeidssituatie. In de jaren zeventig bereikte dit werk getalsmatig zijn hoog-
tepunt met 87 paters, religieuzen en assistenten.

Van protestantse zijde kwam het eerste initiatief in 1948 in de IJmond 
van de grond. Al langer waren er contacten tussen predikanten en ouderlin-
gen enerzijds en mensen uit de bedrijfsleiding van Hoogovens anderzijds 
over de mogelijkheid van het opzetten van ‘geestelijke arbeid op de grote 
bedrijven’.23 In 1948 vond de oprichting plaats van de werkgroep ‘Evangelie 
en Industrie’ waaraan Hervormde gemeenten, Gereformeerde Kerken, de 
Oud-Katholieke Kerk en het Leger des Heils deelnamen. Zij richtte zich op 
de papierfabrieken, de elektriciteitscentrale en de Hoogovens. De doelstel-
ling was als volgt geformuleerd: ‘Als Kerken willen wij in gehoorzaamheid 
aan de Heilige Schrift Gods antwoord brengen op de vragen, waarvoor het 
leven en de industrie ons stellen, getuigende van het heil in Christus Jezus, 
Gods zoon en onze Zaligmaker.’ Er was een voor een deel van zijn werk be-
schikbare beroepskracht, terwijl de financiering plaatsvond vanuit de Hoog-
ovens, de lokale kerken en de landelijke Hervormde Kerk. In de jaren vijftig 
kwamen er stichtingen of werkgroepen voor Evangelie en Industrie in het 
hele land. Naast de Nederlandse Hervormde Kerk waren hierbij meermalen 
ook Gereformeerde Kerken betrokken en in Europoort-Botlek de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken. Het werk was in eerste instantie vooral gericht 
op opvang van mensen in een voor hen volstrekt nieuwe situatie. Vandaar 
de aanduiding industriepastoraat. Dit kreeg vorm in huisbezoek, gespreks-
groepen en bedrijfsbezoeken.  Daarnaast was er de toerustende taak naar 
de kerken zelf in de vorm van gespreksgroepen, gemeenteavonden, spreek-
beurten, berichten in het kerkblad enzovoort. Ook hier, net als bij het rooms-
katholieke bedrijfsapostolaat, is er de wending naar de wereld: niet alleen 
een boodschap brengen naar de wereld, maar ook en allereerst luisteren naar 

23  Pionieren tussen werk en kerk, 8.
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die wereld, dat wil vooral zeggen naar de mensen in de arbeidssituatie en 
hun verhalen. Dat leidde tot solidarisering: het opkomen voor verbetering 
van de arbeidssituatie (kwaliteit van de arbeid) en meer zeggenschap van 
werknemers.  Het getalsmatige hoogtepunt werd in de jaren zeventig bereikt 
met twaalf industriepredikanten. 

De dynamiek in het rooms-katholieke bedrijfsapostolaat en het protes-
tantse industriepastoraat, die ook steeds meer gingen samenwerken, was 
er een waarbij een eigen methode van theologiseren werd ontwikkeld: het 
luisteren naar de verhalen van mensen en de duiding daarvan in het licht van 
Bijbel en christelijke traditie.  Dit vond zijn weerslag in allerlei brochures en 
op bijeenkomsten en culmineerde in de ‘Open brief betreffende de positie 
van mensen in het bedrijfsleven’ die de landelijke werkgroep van industrie-
predikanten en bedrijfsaalmoezeniers in 1971 publiceerde.24 Op grond van 
jarenlange ervaringen uitten de pastores hun bezorgdheid over de toestand 
van onmondigheid waarin vele mensen van hoog tot laag zich doorgaans in 
hun werksituatie bevonden. Voor de menselijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid, waartoe mensen geroepen zijn, bestond in de georganiseerde arbeids-
situatie in het algemeen te weinig ruimte. Het was kortom een pleidooi voor 
een vergaande democratisering van de onderneming en meer ruimte voor 
sociale aspecten.

De ruimte ontbreekt om het verdere vervolg van deze werksoort aan te 
duiden. Zij is thans vrijwel geheel verdwenen. Nadat de werkplekken van-
wege bezuinigingen vanuit de kerk en het wegvallen van bijdragen uit het 
bedrijfsleven ten onder gingen, werd in 2014 het landelijk bureau DISK 
(Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) bij gebrek aan 
middelen opgeheven. Een punt moet echter nadrukkelijk nog genoemd wor-
den: het (wat toen was gaan heten) arbeidspastoraat was een van de krachten 
achter de kerkelijke anti-armoedebeweging, die in 1987 vorm kreeg in de 
oecumenische werkgroep ‘De Arme Kant van Nederland’. De achtergrond 
hiervan was dat de massaontslagen in de industrie de pastores, die immers 
hun contacten met ex-werknemers behielden, confronteerden met mensen die 
afhankelijk werden van een uitkering waarop fors werd bezuinigd en die hun 
weg in het leven opnieuw moesten zien te vinden. Dit riep weer de vraag op 
naar de plaats en betekenis van de (betaalde) arbeid in onze samenleving. 
Een eigen bijdrage in het ontstane netwerk leverden de bijstandsvrouwen. 
Zij wezen nadrukkelijk op de genderspecifieke aspecten: vrouwen die gezien 
de dominante visie op de plaats van de vrouw in het arbeidsbestel opgehou-
den waren met betaalde arbeid toen zij trouwden en van wie de opleiding 
verouderd was, kwamen na echtscheiding in een ook financieel ongunstige 

24  Opgenomen in Pionieren tussen werk en kerk, 137-143. Zie over ontstaan, inhoud en receptie,18.
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positie omdat zij afhankelijk werden van een bijstandsuitkering. Zij hadden 
echter wel jarenlang onbetaalde zorgarbeid verricht. Dit stelde dus de vraag 
naar welke vormen van arbeid er waren, hoe daarvoor de waardering en 
beloningen waren en hoe de verdeling van de verschillende soorten arbeid 
eruit zag. Bij theologische reflectie op arbeid moeten, wil zij adequaat zijn, 
de genderspecifieke aspecten, uitdrukkelijk in beeld komen.

De jaren zeventig en verder: werkloosheid en crisis in de verzorgingsstaat

De jaren van economische crisis en de massale werkloosheid stimuleer-
den de kerken om mensen die werkloos waren geworden aandacht te geven, 
zowel immaterieel als materieel. In het door landelijke kerken gemaakte 
materiaal werd fundamentele bezinning op arbeid gecombineerd met prak-
tische handvatten voor activiteiten. Het aantal publicaties is te omvangrijk 
om te behandelen. Zonder aanspraak op volledigheid geven we enige titels, 
die ook enige indruk van de inhoud geven:

Raad van Kerken: Over arbeid en inkomen. Arbeid moet meer zijn dan in-
komen verwerven (1980); Niemand zonder arbeid. Over herwaardering en 
herverdeling van arbeid (1985).

Rooms-Katholieke Kerk: De mens in de arbeid. Bisschoppelijke vastenbrief 
1980; Werkloos. Brief van Johannes kardinaal Willebrands aan de pastores 
en gelovigen in Twente (1983); Herderlijk schrijven over Mens, arbeid en 
samenleving (1985).                                                                  

Nederlandse Hervormde Kerk: Ter verkenning en peiling van de arbeids-
situatie (1980).

Gereformeerde Kerken: Een verhaal apart. Over betrokkenheid van de kerk 
bij mensen met en zonder werk (1982); Als kerken meedenken over korter 
werken (1984); Mensen, hun arbeid en inkomen (1985); Werkloosheid + 
naastenliefde dat botst! (1989); Menswaardige arbeid (1990).

Er is bij alle verscheidenheid een aantal gemeenschappelijke lijnen te vin-
den. De publicaties zijn alle sterk gestempeld door het vraagstuk van de 
werkloosheid. Er wordt opgekomen voor solidariteit met mensen die werk-
loos of arbeidsongeschikt waren geworden. Zij ondergaan een diepingrij-
pende verlieservaring: verlies aan inkomen, maar ook aan relaties, oriëntatie 
en zingeving en tijdsstructurering. Wat betreft de principiële visie op arbeid 
is een belangrijk gezichtspunt dat de waarde van een mens niet afhangt 
van arbeid. Wel is elk mens geroepen tot verantwoordelijkheid maar deze 
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hoeft niet alleen via de betaalde arbeid vorm te krijgen, maar kan dat ook 
via andere vormen, te weten huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk.  Door 
de eenzijdige nadruk op betaalde arbeid worden deze ondergewaardeerd. 
Mensen die kunnen werken, zouden een aandeel moeten hebben in alle drie 
vormen van arbeid.  Om met de ondertitel van een van de zojuist genoemde 
rapporten te spreken: het gaat om herwaardering en herverdeling. Overigens 
waarschuwden de rapporten ertegen om de principiële visie op arbeid niet 
als goedkope troost naar mensen zonder betaald werk te gebruiken. Het 
ging erom een recht op participatie in brede zin voor een ieder mogelijk te 
maken.  Bovendien gingen de pleidooien voor een ander arbeidsethos nu 
tegen de tijdsgeest in. De gedachte van de vrije tijdsmaatschappij, waarmee 
Okke Jager zich nog verhield, verdween achter de horizon. Om economische 
redenen (terugdringen van het aantal mensen met een uitkering vanwege 
de betaalbaarheid) en om sociale redenen (mensen niet langs de kant laten 
staan) kwam het politieke en maatschappelijke klimaat nu te staan in het 
perspectief van ‘werk, werk en nog eens werk’ (bedoeld wordt betaalde 
arbeid).25

Neem tijd om te leven: tegen de 24-uurs economie26

Een nieuwe hausse van geschriften kwam er in de jaren negentig/begin een-
entwintigste eeuw, zij het met een specifieke toespitsing, namelijk het werken 
op zondag. Het was eigenlijk een hernemen van een discussie, omdat deze 
ook gespeeld had in de periode van de wederopbouw. In de petrochemische 
industrie, de Hoogovens en nog andere industrieën nam de volcontinuarbeid 
en daarmee de ploegenarbeid toe, omdat het technisch niet mogelijk was om 
het productieproces ‘s nachts en in het weekend stil te leggen. Daar is toen 
heel wat over gediscussieerd. Argumenten betroffen de gezondheid (wis-
selende  slaapritmes), sociale aspecten (het minder kunnen deelnemen aan 
het verenigingsleven, gezins- en familieleven) alsook godsdienstige overtui-
gingen. Het werken op zondag werd in strijd met het bijbelse principe van 
de rustdag gezien.

In de jaren negentig kwam de roep om verlenging van bedrijfstijden zowel 
doordeweeks als in het weekend weer op, nu op grond van bedrijfseconomi-

25  Zie voor deze verschuiving: Herman Noordegraaf/Hielke Wolters, ‘Inleiding: op de drempel van 
een nieuwe tijd?’, in: idem (red.) Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd. Discussies en verhalen 
over de toekomst van arbeid en participatie, Kampen 1997, 9-32, i.h.b. 25-26.

26  Zie voor het volgende: Herman Noordegraaf, ‘Een samenleving zonder zondag? Kerken en het debat 
over de zondag’, in: Praktische Theologie 30 (2003), 284-297. Daarin ook een opsomming van rap-
porten. Een fundamentele bezinning op de sabbat, ook met het oog op de discussie over de zondag, 
is te vinden in: C.B. Posthumus Meyjes, Van Ophouden Weten. De betekenis van het sabbatsgebod 
voor onze tijd, Zoetermeer 1993.
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sche redenen (verbetering winstpositie en internationale concurrentiedruk). 
Gevoegd bij nog andere ontwikkelingen, zoals de opkomst van de ICT 
en de uitbreiding van vrije tijdsbezigheden, leidde dat tot discussies over 
het al dan niet aanpassen van de Arbeidstijdenwet en de Winkeltijdenwet 
(openstelling van winkels ook op zondag). Het ging hier overigens om een 
ontwikkeling die ook in andere West-Europese landen te zien was. Net als 
kerken in die landen hebben Nederlandse kerken stelling genomen tegen 
de ontwikkeling dat de zondag niet langer een exclusieve rustdag zou zijn. 
De Nederlandse kerken  hanteerden daarbij een brede invalshoek, daarmee 
ook het verschijnsel werkdruk en flexibilisering verdisconterend: het pri-
maat van de economie dat het sociale wegduwt.  Het meeste opzien baarde 
de actie Neem tijd om te leven. Actie tegen de 24-uurseconome van het 
CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken), die ruim 800.000 handte-
keningen opleverde als steunbetuiging.  Het meest gebruikte theologische 
argument was daarbij het sabbatsgebod (Exodus 20:8-11; Deuteronomium 
5:12-15). Opvallend in vergelijking met de jaren van de wederopbouw is 
dat de aard van de argumentatie verschuift. Toen kon als zodanig naar het 
sabbatsgebod verwezen worden, terwijl nu de intrinsieke wijsheid van het 
gebod veel meer wordt beklemtoond: het is nodig om sociaal leven moge-
lijk te maken en dient daarmee het welzijn van de samenleving.  Zoals in 
het CIO-manifest staat:

Het verder opdringen van economische belangen door het verruimen van 
werktijden en openingstijden van winkels gaat op den duur ten koste van 
het welzijn van mensen. Wij roepen u (regering en volksvertegenwoor-
diging) met klem op de collectieve rustmomenten te respecteren. Wij 
vragen u dringend het verruimen van werk- en openingstijden kritisch te 
bezien, te beperken en terug te dringen.

De actie kreeg overigens daarom ook steun uit brede kringen van de sa-
menleving, zoals de vakbeweging, de milieubeweging, sportverenigingen 
en andere organisaties. Daarnaast is, maar minder prominent, aanwezig het 
gezichtspunt van de zondag als de dag waarop kerken hun diensten houden 
ter herinnering en viering van de Opstanding. De acties hebben zeker een 
rol gespeeld in het politieke debat en de besluitvorming. Inmiddels zijn 
de winkelsluitingstijden vooral een zaak van beslissing op lokaal niveau 
geworden. Opvallend is dat kerken nu nauwelijks meer het debat daarover 
aangaan.27

27  Herman Noordegraaf, ‘Op de bres voor de zondag als een dag apart’, in: Friesch Dagblad 13 de-
cember 2014.
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Het Compendium van de Sociale Leer (2004)

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is er een rijke en omvattende traditie 
met betrekking tot het spreken van de kerk over sociale vraagstukken en 
arbeid. Allereerst wijzen we op de sociale encyclieken, te beginnen met 
Rerum Novarum (1891). Daarna volgden onder meer Quadragesimo Anno 
(1931), Mater et Magistra (1961), Laborem Exercens (1981), Sollicitudo Rei 
Sociales (1987) en Centesimus Annus (1991). Voorts publiceerden Bisschop-
penconferenties en andere geledingen boodschappen. Het is onmogelijk om 
deze in kort bestek weer te geven.28 Op basis van al dit materiaal is echter 
een officieel Compendium van de Sociale Leer van de Kerk samengesteld 
dat beoogt de grondslagen van de katholieke sociale leer te presenteren.29

Het zesde hoofdstuk richt zich op arbeid. We lichten daar enige punten 
uit. Het hoofdstuk zet in met bijbelse aspecten. Het is de plicht en de roeping 
van de mens om de aarde te bewerken en te verzorgen. Werk behoort tot de 
oorspronkelijke toestand van de mens, die aan de zondeval voorafgaat en is 
daarom als zodanig geen straf of vloek. Wel gaat vanaf dat moment de arbeid 
met moeite en pijn gepaard. Werk heeft een ereplaats, omdat het een bron van 
rijkdom en een fatsoenlijk bestaan is en in principe een effectief instrument 
tegen armoede. Men moet echter niet voor de verleiding bezwijken om van 
werk een afgod te maken, want de ultieme zingeving van het leven wordt 
niet in werk gevonden. In dat verband wordt naar de sabbat verwezen die 
een dam opwerpt tegen het slaaf worden van werk en tegen elke vorm van 
exploitatie. Zoals we in het Nieuwe Testament kunnen lezen, vormt werk een 
fundamentele dimensie van het menselijk bestaan als participatie niet alleen 
in de scheppingsdaad maar ook in de verlossing door met de Zoon van God 
samen te werken in Zijn verlossingswerk.

De loop van de geschiedenis, zo gaat het hoofdstuk verder, wordt geken-
merkt door diepgaande transformaties en geeft positieve verworvenheden 
van arbeid te zien maar ook uitbuiting van vele arbeiders en een aanslag op 
hun waardigheid. De industriële revolutie vormde een kritische uitdaging 
voor de kerk. Rerum Novarum was boven alles een hartgrondige verdediging 
van de waardigheid van de arbeiders die verbonden werd met het belang van 
het recht op bezit, het principe van de samenwerking tussen de sociale klas-
sen, de rechten van de zwakken en de armen, de verplichtingen van arbeiders 
en werkgevers en het recht om vakorganisaties te vormen. Vanaf Rerum 
Novarum heeft de kerk zich beziggehouden met de problemen van arbeiders 

28  Zie voor overzichten: Jan van der Wal, ‘Katholiek spreken over arbeid’, in: Crijns e.a., Arbeid, zin en 
geloof, op.cit., 96-109; Donald Dorr, Option for the poor and for the earth. Catholic Social Teaching, 
Maryknoll, New York 2012.

29  Ik maak gebruik van de Engelse vertaling: Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium 
of the Social Doctrine of the Church, Vaticana reprint 2005 (2004).
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binnen de context van een sociaal vraagstuk dat in toenemende mate wereld-
wijde dimensies heeft gekregen. Werk is de essentiële sleutel tot het geheel 
van het sociale vraagstuk en is de voorwaarde niet alleen voor economische 
ontwikkeling maar voor de culturele en morele ontwikkeling van personen, 
het gezin, de maatschappij en de gehele mensheid. Op basis van vooral de 
encycliek Laborem Exercens van Johannes Paulus II wordt onderscheid ge-
maakt tussen de objectieve en subjectieve betekenis van arbeid. De eerste 
is het geheel van activiteiten, bronnen, instrumenten en technologieën die 
mensen gebruiken om de aarde te beheersen. In het tweede gaat het om de 
mens als persoon die als beelddrager van God als een dynamisch wezen een 
geheel van activiteiten uitvoert die corresponderen met zijn persoonlijke 
roeping om de aarde te onderwerpen en te beheersen.  Deze subjectiviteit 
geeft aan arbeid zijn bijzondere waardigheid. Daaruit vloeit voort dat het niet 
toegestaan is om de mens als een waar of een onpersoonlijk element in het 
productieproces te beschouwen. Deze personalistische getinte beschouwin-
gen leidden tot het inzicht dat de subjectieve dimensie prioriteit heeft boven 
de objectieve. Daarom heeft arbeid een intrinsieke prioriteit boven kapitaal, 
dat louter een instrument is. Kapitaal moet als complementair ten opzichte 
van werk gezien worden. Er moeten economische systemen gecreëerd wor-
den waarbij de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid overwonnen wordt. 
Het is belangrijk dat arbeiders mede-eigenaar worden en ook participeren 
in het management en de winsten. Het privé- en publieke bezit moet zich 
oriënteren op een economie ten dienste van de mensheid. Het Compendium 
spreekt over het recht op werk en de verplichtingen dienaangaande van de 
staat en de civil society. Voorts gaat het Compendium in op ‘de nieuwe 
dingen’ als gevolg van globalisering. Het ziet de globalisering niet als een 
gedetermineerd proces. Het is mogelijk om de negatieve aspecten (zoals de 
ontkenning van rechten van arbeiders) te overwinnen door nieuwe vormen 
van solidariteit op een planetaire schaal.

Slotopmerkingen 

De kerkelijke en theologische betrokkenheid bij arbeid is afgenomen hoewel 
de wereld van arbeid en economie onverminderd verregaand haar stempel 
drukt op mensen en samenleving. Dat komt mede doordat allerlei raden en 
commissies op het terrein van kerk en samenleving als gevolg van bezuini-
gingen zijn verdwenen. Dat gaat tevens op voor het arbeidspastoraat.  Ook op 
lokaal niveau geldt dit als het gaat om bijvoorbeeld het vormings- en toerus-
tingswerk. Wel heeft DISK tot de opheffing voor handreikingen gezorgd voor 
bid- en dankdag voor gewas en arbeid en de Zondag van de Arbeid rondom 1 
mei. Daarin kwamen thema’s aan de orde als werkloosheid, de economische 
crisis, flexibilisering, duurzaamheid en dergelijke.
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Een voorbeeld van een recente publicatie is de ethische bezinning ‘Wij 
en ons werk’ van de Protestantse Kerk in Nederland.30 De nota wijst op het 
belang van analyse van de economische ontwikkelingen in wereldverband, 
maar de focus ligt op de eigen werksituatie en de persoonlijke betekenis 
van werk. Daarvan worden enige voorbeelden gegeven, zoals de moeite die 
het kost  voor jongeren om  een baan te vinden die te maken heeft met de 
gevolgde studie, de druk van prestatiedwang, de vervaging van de grens tus-
sen werk en privé, de moeite die het kost voor mensen met een beperking 
om werk te krijgen, de zondag die geen vanzelfsprekende rustdag meer is. 
De handreiking wijst dan op de ambivalentie van werk: het is een zegen, 
maar een zegen die zich kan keren in een vloek. Daarom is er alle reden 
om ons kritisch te bezinnen op de betekenis van werk in ons leven en onze 
verhouding tot werken. De Bijbel is geen handboek voor arbeidsethiek, maar 
werpt wel heilzaam licht op ons nadenken over werken.  Dan volgt een aantal 
basisinzichten die voor dat nadenken belangrijk zijn: De kern van de bijbelse 
boodschap is dat we er niet alleen voor staan met ons werk. Het begint niet 
bij ons, maar bij God. Daarmee is gezegd dat werk een zinvolle opdracht is, 
maar dat we er geen slaaf van moeten worden. Onze ziel en zaligheid hangen 
er niet van af. Het tweede basisinzicht is dat al ons werk, betaald of niet, in 
de eerste plaats dienst aan de ander is. Werk is een dienst waartoe wij geroe-
pen zijn. Het derde inzicht is dat werk een sociaal gebeuren is  en een vierde 
dat werk zorgt voor het eigen levensonderhoud. De arbeider is daarbij zijn 
loon waard, waarbij zij die niet kunnen werken ook recht hebben op levens-
onderhoud.  Vanuit deze basisinzichten worden kritische vragen gesteld bij 
stijgende prestatiedruk, de 7x24-uurseconomie, de verdergaande flexibilise-
ring en excessieve beloningsverschillen. De handreiking bevat waardevolle 
inzichten, maar weinig analyse. Ze is daarmee een eerste stap tot bezinning, 
maar bij een verdergaande doordenking vanuit geloof van werk is meer nodig.

Als we de documenten van de laatste decennia bezien dan is er op vele 
punten consensus: arbeid is van groot belang, maar is niet alles. Er is een 
recht op rust en vrije tijd die een waarde in zichzelf heeft. Voorts moet arbeid 
voor eenieder een waardig bestaan, materieel en immaterieel, mogelijk maken 
alsook participatie aan de samenleving. De waarde van onbetaalde zorgarbeid 
en vrijwilligerswerk verdient erkenning. Solidariteit met hen die niet kunnen 
werken, is vereist. De vraag is wat dit alles betekent in een tijd van globalise-
ring, grote invloed van ‘het kapitaal’, vergaande vormen van individualisering, 
veranderende arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en nieuwe vormen van 
bestaansonzekerheid. Pakken kerken en theologie die handschoen op?

30  Wij en ons werk. Dienstbaar in Gods wereld. Een handreiking voor bezinning en gesprek van de 
Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht 2012. Geschreven in samenspraak met vele anderen door 
Arjen Plaisier en Harm Dane.
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