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24-uurs ekonomie 
 

 

T oen we vori g jaa r de at v-krant m aakt en - e r kom t 

een tweede - brandde naar aanl ei di ng van de 

verrui mi ng van de Wi nkel sl uitingswet de di skussi e 

los over een 24-uurs ekonom ie. E en volgende 

st ap in de f lexibil i seri ng,  waari n dwars door het 

ritm e van dag en nacht in alle sekto ren de 

a rbeidskracht beschi kbaar i s op de gol ven van de 

p rodukt ie en de ekonomiese konj unkt uur.  E n di e 

a rbeidskracht is nu eenmaa l ook konsument. dus 

m oet op alle t i jden de kassa kunnen rinkel en. 

Uit e raard st aat de kwest ie van de openingst ij den 

van de winkel s ni et  geï sol eerd van bij voorbeel d de 

ni euwe A rbei dst i jdenwet. Wett en, waarin ooit  

ve rworvenheden zijn vast gel egd, moeten nu 

eenmaa l de di kt atuur van de ekonom i ese l ogi ka 

op de voet vol gen. In de at v-krant van december 

1994 hebben we deze ont regeling van de arbei d 

en daarm ee van de kwalit eit  van ons best aan, wel 

aangeroerd,  maar ni et  uitgewerkt .  In het thema 

van dit  num m er van S oli darit eit  proberen we dat 

we l.  E en eerst e pogi ng, een verkenni ng die een 

vervol g zal kri jgen. Dat i s nodig,  want op de weg 

naar de 24-uurs ekonom ie wordt  met hoge 

snel hei d gereden. Dit  them a kent vi e r onderdel en. 

1.  E en anal yse van de ekonomi ese achte r  

g ronden. Deze hebben we g raag aan Wi m 

B oerboom t oevert rouwd. Heel ve rfri ssend i s 

het  dat  hij daarbij te rade gaat bij de 

fundam ent en di e M arx aan zijn krit iek op het 

kapitalisme heeft  gegeven. 

2.  E en arti kel van Wo ut Buitelaa r en Ruud 

Vreeman dat eerder i n de V ol kskrant heeft 

gest aan (12 okt ober 1994).  Het gaat over de 

toenem ende ont wri cht i ng van de t i jdspat ronen 

van leven en werken. Zij zi jn van meni ng dat 

hun benaderi ng ni ets aan aktualit eit  verlo ren 

heeft en wij kunnen hen daari n goed volgen. 

3.  E en inte rvi ew m et Luuk V oorm eu l en, 

landeli jk best uurder Det ail handel van de 

Di enst enbond FNV . Hij geeft  aan hoe de 

verrui mi ng van de Wi nkel sl uit ingswet al s 

vli egwi el werkt  voor de ont wi kkeli ng in 

andere sekt oren. 

4.  E en aant al inte rviews, waari n we abonnees 

hebben gevraagd naar hun e rvari ngen 

en meni ngen. 
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