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3 8ecrt€ pooitie gekozen' Andere vragen et'hter bleven' Van
de
i:'t' deae nu wus reeds zeer vroeg de belangrijirste die naarhet
verbouding van he! universeele (o. i. het *'elmatige) en
j
lndividueele in de dingen, hier de subjecten. Op deze vrasr
l.. gaven de subjectivisten reedg v66r Socuris in drieerlei zin
achtte
de universalietische
beccheid. De oudste Sroep
i
f,' het tndividueele een uitlooper van het univergeeie: een
il . tseerlg die iets later opkwarn, poneerde, dat het wetmatigc
il't hc van het individueete een eiSlen bestaan Yo€ren zou; h*ar
&sn men daarom gevoegel[k partiltl univerealieUsch no€men;
i
oi, de longste groep eiudeiijk - de individualistische - rt€lde
i: bet individueele-begtaan primair, het universeele dasrent€gen
1' recundair.
"i
h
;'
IVelnu, in ieder van deze richtingen binnetr het subjecti$ , virmc trett men naast niet-mythologise€rende ook mytholo'
;r .. Aircerende conceP'.ieg aan.
ii
Wat ds oudheid belreft moge hier voor het univergalistiEcbe
eubjectivitnu Biewezen zijn op Histopos, den dichter van hot
I
;,t rrist-herclsche efnr, voor bet parti€ele universalisme op de
Orphiek met haar leer ran den oermensch en den oorgprong
i
bet ransenverachi\ en voor het individualietische sub'
i' van
lr. jectivirme op de 6lite'gedachte bij eophisben vall het type
F Krrfl.ls en Krlttxr.es.
$i '
Iu verband met de wijcbegeert€ van pnzen tijd z$n vooral
$- ' d€ taEtste twec ricbUntsn vsn belnng.
Over harr dan mk in een vol8end Dummer iete meer.
r'l.-

t.
tI

D. H. TH' Y'

L. HET wETSBEGzuP IN DE EcoNoMIE.
*rrri.0th

geldt evenzeer voor de moderne-pheenomenologische opvatting dezer wettcn 818 ,,weien8wetten" van het ,,economilehe
ziln" (JosrrII Bacx), als voor de oudere opvatijng der ilis'
torische echool, die het bestaeu van economirche wett'cu hqrt'
weg loochende en het economisch ondcnoek in bloote beachrijving van de hiatorisch-economi.cche onbqdkkeling liet
opgsan.
De overbecrechende

richtins in de moderne eoonomie houdt
nog immer vaat aan een natuurwetenscbappelijke onrJerr.rek'
methode, die op een oorzakelijke verkbring der econonrische
verachijns€len is gericht rnet uifechskeling van alle norlns'
tieve maatstaven.
Deze natuurwetenechappelijke opvatting der econonieche
wetmatigiheden komt echter in onverzoenlijken striid net de
.normatieve geasrdheid van het econoniseh aspcct der werkeUjkheid zelve,. Reeds de door ioder noodr"tkeiijkerw{s tr*
hanteerde tegeustelling tueschen eccnomiach en ol-r3ltit!miaclr handelen sluit in'zicl Ce qei.ding van e'ezeclijke ee'ano.
nbche normeft ol awrdeeringtagelm. llet ecomlsiEch
txnrdcbegtip ie een door eu door aprnotic/ bea"rip' dst in

oen nafuurwetenschappelijke ondtrcoel@€thode gecu rin
heeft.

r)

Sea vgzenlijk door het grondmotief der christelijke reLisie
I
] - jl'arrrvJrte beoefening der economische weleneci:ap lriliJ i:ich
;rken tot bet terrein der zgn. e<ronomiqche i*'li:''k'
I

!

matische vergelijkingen voor de functloneele ramenh&ngen
tler objectieve goederenquantiteiten, als voor de rgn. cultuur'
wetenschapp'elijke, sociologische opvatting vsn MAx lvngEr
en sijn rchool, die in de economische wetten nog slecbts be
trekkel ij k wi llekeuri g geconslru eerde,,ideaai-typiacbe rcgels"
ziet, welke dienen om deu rationcelen, doelmsligen zin ven
het subjectief economiech handelen te verataan en daardoor
in zijn waarschijnliiken csue3len efloop te vcrkiaren' Het

litL etfr tcluf Ur.llrc tat! Oc tfrolrL-':ivt

De gangbare natuurwetenrchappeL$ke ogvatLing rnoet in'
derdaad vluchteu iu gecongtnreerde ,,idsale tylren" Yarr aen
,.vcikorrtn vrije ,Jcrcurrentie" of een volstrekt ge:loten rno:KF
p,olie-pc:itie vse d,el ondelTesler' Eer,r! in de !sate'"e jl:'cn
tr}t iltl 3*!- ri? 1r9n. Fa''^1"'!;iije.'bt r*?r+n"ria'r i1 [t!
onderzoeic te tetrekicen

(Cu^]i;lPJ,L\, B0BINS0N

e'

a.)' ii{

de

geconstrueerde ,ideale t1'pen" venalt rchdnbaar de nood'
L - - *u- t'-;.+nbehe theoric zelve' .
Zulka is alechtr mogelijk vanuit een schriftuurliike viaie zskelijkheiil mel ecolrcnt:'rchc nsrmen te opereeren, c'rrdat
i
l' op de geschapen werkeiijkbeid, waerin de plaats van het men hier rich nu eenmael buiten de orde d,cr werktlijkA--id,
?. @nomigch aspect in de orde der aspecten wordt bcpesld en heeft geplaatst en dus rustig kan opereeren met de fictie van
+ . teseUik rekening wordt gehouden met de tlpisc.hc rol, welke den .,bomo ebonomicug", die zich met de natuur-nocdz.rke'
in het economisch lijkneid van eeu paychisch instjnct uitaluitald dmr rijn eigen'
$, , ae onderscheiden eamenlevingskringen
belang leat leiderL
.f: nspest der werkelijkheid vervullen.
De plaate, die het economisch arpect naar zijn algemeene
Anderzijds heeft de moderne theoric de'cpvrtting ven
t
lt gleaardheid in de orde der verschillende aspecten inneemt" exacte wetten van wletrckt a)gemeene geldigheid in de ,.zui
I'-: dnkt zich uit in zijn biisondere (zgn. modsle) structuur, vere theorie" over de geheele linie priiagegeven.
waarin rich tegelijk de onherleidbare eigen-aard vau het
Onder den druk der ,,hirtorigche eritiex" i8 ttren 6chirin$ occuomiech leven eu zijn onverbrekelijke samenhang met atle bsar ,,bescbeideney'' geworden en houdt f,ten !:oE r:ieclrts
veet aan eracte wetten voor een bepeelde hietorisch-e,rofioE gnderc aspoctcn der werkelijkbeid uitdrukken.
ontdekt onr
mische situetie.
ll. ..Het onderzoek naar deze (nodale) structuur
Daarmede is echter tevene een waardevolle ge'Cactrte tan
f ooh het ware karakter van de ecottonrische 'wettan,
lf
Zonder irzicht in de ware gt'aerdheid dezer wetten, ie een den grondlegger der Ooetenrt kgche school CrsL X:*{cEa lrija'
t: lntrinciek christelijke economieche theorie niet mogeliik.
gegeven, dat de exacte wetten der economie silgt'neen-geHi8heid bezittcn, inzoovet zii niet op rie emp'iri*cbe versrhijn'
:
Het wetebegrip in de economie is aantoonbaar afhankel{k
'i, .
het religieuze uitgfigepunt en cle daarin gewortelde selen, maar op de ,,Wirtachnftlichi:eid" ds rooc^inig vsl bet
"*
visie op de werkelijkheid.
'menechelijk handelen betrekking hebben.
i lheoretirche
l,
Deze gedac}te \f,on aan t'eteel*enin" inrocrver }ltxcr;n er'
Dit seldt zoowel voor de oudere opvatting der physiocrat€n
i. eD der kleeaieke school, welke aen de economische wetten het kende, dat deze wetten njet hel i;:lrakrer van ."nei:Junlrthn"
i karaktcr Yan ortverbrekelijke en voor alle tijden Seldende konden dragt'n, masr d*t zij rnoctcn wcrden i-xseiiouwd *ir
,,exakte Geeer&e der ethischen l{elf". D,r grootc ecori'})ff1
* ;netuurwetten toekende, alg voor de meer moderne opvattittg
lJ der Oostenrijksche schoof die tregon te onderscheiden tur- was hier inderdaad iicht genaCerd tot het inircht' iat de
tlLeoia en de economische wctten norrn-karakter mc€ten bezitkn.
$ ,lan de erade u,etten der tuit'er-ccono.ri-iacheregehr
van het
Hij heeft dit vruchtbear in:irlt echter njet doorgeroerd
i'. bloot emptriache tegelntotigheden ol typische
f cconomiach gebeuren in rle ,,ii.storixche uerkcldkheid"' llet en zijn volgelingeu (Y. BiillN-ilA\YiJBcN, Srx e. r') ven'ielen
I; getdt roowel voor de rrrodtrne opvatting der zgn' rnrrtheme- weer in de nntuurwetenachapprclijke denkwijae.
e' {r'),
Op het starrdpunt van de lVijebegeerte der WeLaidee moet
t. tirche ricbting (ScIlulrPLTEB, de echool van LtuslN!*l:mathe"l welke iu de economisrhe wetten niets arrders ziet riatt
echter worden vaetgthouden aan de Sedachte, Cat er irrier-
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tt Xode ramcnvattlng van hm rtfera&t
Dodvrwnnntl op de jongsttr laanerguderin3.

I

,*-

van Prol' Dr tI'

daad ecorromischc wetm&tighc<lcn van Rlgt:mcen'r(cliligil'lid
beetann. die in de strucluur van ht:t econornisch *'np'lt ritl
roodanig benloten en itr de goddelijke rcheppingsorde ges'or-

.rl.

teld zijn. Zij moeten uit de gcaurdheid. van het
economische

Steeds moet b!' de opsporing der
algemeen_geldige wet.
matigheden, die in den aqrd, van het
ec-onomisch aapect ala
zoodanig zijn gegr<_rnd, voor oog:en rvorden
gehouden. dat een
zuit'er economisthe werkerijkhei.d niet
bestaat, masr dat het
menscheliik handeren in zijn verhouding
tot de
zoodarrig in alle aspecten der werkelii-kheid S0ederen are
dering fungeert. De economische normen zonde-l;;;;:
betreffen slechts
de-eeononisehe zijde van dit handelen.
In de tweede plaate moet in de economische

ala zoodanig u'orden opgcspoord.

Bii de analyse van de algemeene structuur van het
econo_
misch aspeet dient voor alles het f,'ern-moment
te worden

opgespoord, dat aan dit a.spect zijn orrherleidbare
geaardheirl
en eigenwettelij kheid waarborgt.
Dan dienen de zgn. unalogiaclte of teruguijzerrlc

momen_
ten in deze structuur te r+.orden geanalyseerd.
die jn het

economjsch aspect den innerlijken samenhang
alle arocgere aspecten der werkelijkheid waarborgen met
(dit zijrr het
aspeet van omg&ng en verkeer, het
taataspect" het

wetenochap
pmfijt n'orden getrokken van het inzicfrt,
dat de lVijsbe_
der Wetsidee heeft geopend in de strucluur
der
subj ect -obj ct r elatie.
I)e economische goederen zijn eeorwmische
.
obieeten, die
als zoodanig slechts bestssnbaar
rii, in iun structureete be_
trekking tot mogelijk e subieetiel -""ir_nl.irrh"
u;,;r;;;r;;o
van de zijde des menschen, maar
toeh n;"t tot subjectieve
waarde-schattingen

Beerte

logisch
aspeet, het psychisch gevoel.saspect, het
organisch levens_
aepect, het physisch-chemisch aspect rler
berveging, het ruim_
telijk aspect en het getalsaspect). En eindelijk
de zgn. anti_

e

cipeerende of aooruitwijzend,e momenten
in deze structuur,
die in het economisch aspcct zelve den innerlijken
samenhang
mgt de latere aspecten (het aesthetische, juridische,
moreere
en het geloofsaspeet) handhaven en
die ter laatste irrstantie
den tbeoretischen blik richten op den
*tigiuur* ;;;;;i;;;

heel het economisch leven.

Bii deze analyse komen algemeen-geld,ige
standen varr
zaken aan het licht, die in cle gangbare
i.onorni" doorloopend
verwaarl@sd zijn en die alleen bij
een schrifttturlijlrc uirio

op de werkelijkheiclsorde kunnen o.ord"n
blootgelegd.
Deze echriftuurlijke rverkelijkheiasui.le
is daarom

beslist
superieur tegenover de humanistische,
omdat zij, geleid door
het grondmotief der Woord_openlaring,
looru el de onherleid,_
baarheid, en soutereiniteit in-rtgrn
klirrs van het economisch
arpect als ziju onlosmakelijken sanenhTng
ntrt alle nnd.ere
atpectn der geschalrcn werkelijkhejd in
rekening sie.lt.
problemen, die in de gangb"""
.De
u.ono-,*n".ii"".,.n"
niet tot bevredigende eolutie konden worden gebracht
(als
de verhouding van het eigenlijk economjsch
historis{h. het psyr.holoc.isch. het phr;i;;;, pnaspect tot het
msrhemarisch
Sezrchtspunt, de etgenlr;ke aarC van het economisch
eattecli_
teite- en euenu.ichtst)egrip. hr:t innrrlijk
karakter der ,,eeono
mische toerekening", de eigenlijt o
u"n ,:. .,economische
nna'rde", de verhouding tusschen ""iJ
economie en recht, eronomie
en moraal, economie cn geloof) vinden
hier een natuurlijke
oplossing, die aan de orde der werkelijt<treii
zetve is georiinteerd.

De analyse van cie structuur van
het economjsch aspect
brengt voor alles op onweerlegbare
wijze h et rtormntiefkarak_
ter der economische u.etten aan het licht,
die echter in de
Soddelijke orde der werkelijkheid ons
slechts als begia-selen
voor de economische waarcleering gegeven
zijrr.
Voor hun nadere concretiseering
b.,houuun deze beginselen
m.mschelijke tortn-geving. Deze
tornt-geting is steeds in de
historische cultuur-ontwikkeling gefurrdeerci
en brt.ngt dus
het wriabet moment in de po.*lfterc
u."nrrn,..he wetten (denk

aan de ontwikkeling der productie_vormen).
Het normatief karakter der economischc
$...ttt,n -.rluit niet
uit de mogelijkheid

van een statistische beschrijving

van
regelmatigheclen in het menschelijk
h:rnJelerr irr zijn econo_
misch aspect. Die mogelijkheid btrchat
voor o.ile n,)rmatieve
aspecten van het menschel[jkoharrrlelen,
doch is alle,en op de
massale versehijrrselen tcrepasselijk.
ito". rie subjectieve
menscheliike gedragingcrr zelr.e bliiven
in ha". economigch
aspect ook jn haar rellelntoat niet
los van

ecttnrintische uaard,eeringtmoatstarcn te vttten. Vgf.
U.u. de zgn. wet van
GnesHil,u: kwaad geld verdringt
io"J g.fa.
Het is immers op hel eersle st,zichi duidelijk,
dat deze
wet iederen r+'ezenlijk natuunvt,tenschapp,,lijkcn
zin mist.
Wat ,,goed" en ,,ku.aad', gcld f,.rc.,Xeni,
kan elechls ondcr
aanlegging van economischc normr,.n
u,ordcn uitgemaakt. En
door een verbot van gouauitvoer e'
,eviezen-eontr6re heeft
de overheid het tot r,Ir zt,kere hoogte
in rle
dringing van goed grl(l trg(.n t,., t ,,an, irntgu.,, hanr1. de verbU. cen netuur_
wet uitrraard njet mogclijk zou zijn.

herleictbaar

Daarmede

L11n.

is principieel positie

gekozen zoowel tegen
de
subjectivietische als tegen de
objectivietische waarde-theo.
rie€n.

In de derde plaats moet in de economigche
theorie profijt
worden getrokken van het inzichl
d^t ;;- Wijsbegeerle der
Wetsidee heeft geopend in de
indi.uid,ua)iteits_strt.cturen det
aamndetring.
Hiermede wordt een der neteligste
problemen van de economisehe wgtenschap, nl. haaruunouiing
tot d,e eociologie,
in_een wezenlijk nieuw licht gesteld.

Binnen de individualitejts_siructur.n
der samenlevjng
die van gezin, staat, onderneming,
,n""kt enz. enz.

onderscheiden aspecten aer *e.t.tgf,i"la
wfize gegroepeerd tot een individueit

op een

zijn

ala
de

typische

grinrt, waarbiJ in

een
bepaald normatief aspect de
typische iestemmingsfunttie en

in.een ander de typische
fundieringrT,o,nrtt, van den revenskrjn8: is besloten. Slechts
U"pu.ti
der geCifferentieerde levenskringen (a!s".n
"""t^f
onauinurnlng,
-u"nbedrijfstak, internationale handel en markt) zijn
door

unctie gequalrfrceerrj.
""ono*ische be_
Alle georganiseerd,e levenskringen (als
staat, kerk, onderneming, vakorganisatie.enz.
unr.i ri:, typisch lrrston ach ge.
/und.eerd in een machtsorganisatfe- van
uigen typische geaardheid. Djt geldt daarentegen
niet voor de in de ,,natuur.
gefundeerde gemeenschappen
ats hurruiijL gezin en familje.
. . Hul is r.retcnschappetijk ontoelaatbali-ian a"ru"
typische
strueturtn
stemmtngsf

ale b.v. de ,,vriie markt,,

of het

,,wije bedr[f,,
den ,,staat', tot standaa,rd,type
uooi-a" economje te verheffen.
In elk dezer levenskringen gelden
andere

of

tvpen

vun economische wetten, die. ook tlpLche
u.onornir"fr" vormgoring
krijgen. Dit doer echter niors
ai ;";-;;; feit, dat in al deze
zeer uiteenloopende typen d.e
algeneene of moaaU wetmatigheid van her economis"h
,"i""in"xa uriir,
"spe.i gehouden
dient rekening te worden
met de historiachc
-.ook
dif lerentieeringsnonn voor de menschelijke
samenleving,

die
het otttluitingsproeea in de curtureer-e
ontwikkeling beIn een ongedifferentieerde, meer of min primitieve, structuur der samenteving
moeten de economische
u'etjen noodzaketijk ook in een
nog ongeaifferentieerden
l.vpischen vorm tot toepassing
komen-. Hier vinden p,ij nog

heerscht.

tergens typiseh economisch gequdilicee.tde
levensvormen als

vrije markt, vrije ondern"ring unr..

Het inzicht in den innerlijken aard en
de onderlinge ver_
vlechting der gedifferentieerde
levenskringen met de daar.
door bepaalde typ.ische sfertn van
het eeonomieeh leven, il
principieel bcrang ook voor de
economische politiek, met
'an
nnme ook voor de zgn. cottjutteluur-politiek,
en voor het
vrrragstuk der public,kreehtelijke bedrijfsorganimtie
in z!.n
verhouding tot het economisch terrein.
Het doet ons poeitie
kiezen tegen iedere aanta.sting der souvereinitrit
in
kring ool! op tcorromioch gebied.

eigen

F
{I
I
I

[,

teld ziin. Zii m.eten uit de geaurdheid. van het
economische
ale zoodanig r+'orden opgespoord.

Bij de analyse van de algeneene *tructuur van het econo_
miach aspeet dient voor alles het A.ern-moment
te worden
opgespoord, dat aan dit aspeet zijn orrherleidbare
geaartlhcirl
en eigenwettelij kheid waa rti<-rrgt.
Dan dicnen de zgn. cnologieche of teruguijzenle
momen_
tcn in deze structuur te worden geanalyseerd,
die jn het
economisch aspect den innerlijken sanrenhang
met alle troc-

gere aspeclen der werkelijkheid w.aarborgen (dit
ziju het
aspect van omlrang en verkeer, het taalaspect"
het
logisch

aspect, het psychisch gevoersaspect, het
organisch revens_
aspect, het physisch-chemisch aspect
der berveging, het ruimtelijk aspect en het getalsaspert). En eindelijk
de zgn. onti_
cipeerende of uooruitwijzenLe momenten
in deze structuur,
die in het economisch aepect zelve den
inneriijken samenhang
mgt de latere aspecten (het aeethetische. juridische,
moreele
en het geloofsaspeet) handhaven en die
ter laatste instantie
den theoretischen blik richten op den
*tigirurun ;;;;;';;;
heel het economisch leven.

lii deze analyoe komen algeneen_geld,ige
sLanden van
zaken aen het licht. die in de gangbare
i.ono.iu doorloopend
verwaarloosd zdn en die alleen bij
een schrilttturlijfte visie

op de werkelijkheidsorde kunnen r+,orden
blootgelegd.
Deze schriftuurlijke werkelijkheiaruisil
is daarom beslist
euperieur tegenover de humanistische,
omdat zij, geleid door

Steeds moet bij de opsporing der
algemeen-geldige wet.
matigheden, die in den aard van het
eJonomisch aepect als
zoodanig zijn gegrcrnd, voor oogen rvorden
gehouden. dat een
zuit,er economischc werketijkhei.d. niet
bestaat, maar ciat het
menschelijk handelen in zijn verhouding
trt de goederen ale
zoodarrig in alle aepecten der werkelijlheid
dering fungeert. De economische normen zondc,r "li;;:
betreffen slechts
de-eeonomische ziid,e van dit handelen.
In de tweede plaats moet in de economische
wetenschap

pnofijt

worden getrokken van het inzictrt,
dat de lVijsbegeerte der Wetsidee heeft g:eopend
in de structuur der

e et relatie.
I)e economische goederen zijn ecorwniache
obieeten, die
als zoodanis slechts

:rubj ect -obj
.

rij. i; ;;o

bestaanbaar

structureele betrekking tot mogeliike subiectiel'""or-nirrn,
u*rarrrtrlg
van de zijde des menschen,
maar toch it"t tot aubjectieve
naarde-schattingen
herleiclbaar
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zttrn.

is principieel positie

gekozen zoowel tegen de
subjectivietische als tegen de oUjectivisiische
waarde-theo.
rie€n.

In de derde plaats moet in de economische
theorie profijt
worden getrokken van het inzichl
dat de Wijsbegeerte der
Wetsidee heeft geopend in
de ind i a i d uql,it eit s- s tntcturet d, er
eamndeving.
Hiermede wordt een der neteligste
problemen van de economisehe wgtenschap, nl. haaruuno"iing
tot d,e eociologie,
in_een wezenlijk nieuw licht gesteld.

het grondmotief der Woord-openU".ing,
looru el de ottherleid,de individuariteits-siructuren der
e\ Boutereiniteit in'etgrn lrring-van het economiech dieBinnen
samenreving are
van gezin, staat, onderneming,
acpect als zijn onlosmakelijken samethlng
markt enz. enz. zijn de
nrrt
alle rtndere
onderscheiden
aspecten aer werkll6fri.la op
a+?ecten der geschapen werkelijkheid jn
een typische
rekening srelt.
wijze gegroepe€rd tot een indidd,urif
De problemen, die in de gangb"."
grirrt, waarbfl in een
..ono.t*l. ii"".,.n"
bepaald normatief aspect de
niet tot bevredjgende solutie konden worden
typische bestemrningslunctie en
gebracht (als in.een_ander de typische
de verhouding van het eigenlijk economjsch
lunii"r;rt,lrfr"rttrvan den levensaspect tot het
kring is besloten. Slechts
historisch. het ps.vr.holocir.l,. 1.,"t ph;;i;;;t
U"purLt
der gedifferenen
merhemarisch
tieerde
levenskringen
"""t"f
(a!s"un
gezrchtspunt, de ergenlr;ke
ona"in"*;ng,
bedrijfstak, interaarC van het economisch cotteali_
"in
nai.ionale
handel en markt) zijn door
teits- en e-,-en.u,ichtsbegrip. hct inncrlijk
."ono*ische bekarakter tler ,,eeono_
stemmlngsf unctie gequalrfrceerd.
mische toerekenlng',, de eigenlijt
*
,r* ,i. .,economische
Alle
georganiseerd.e
levenskringen
ueerde", de verhouding tusschen economie
(als staat, kerk, onder""iJ en recht.
neming, vakorganisatie. enz.
economie
en moraal, economie cn geloof) vjnden
enr.i
hier een natuurlijke fund,eerd in een machtsorganisatie-zijnlrnir.f, historiach geoplossing, die aan de orde tler
van *igen typleche gewerkelijkt eii zelve ie geori€n_ aardheid. Djt geldt
daarentegen niet voor de in de
teerd.
,,natuur.
Elefundeerde gemeenschappen als ;r*"iil
De analyse van de structuur van
gezin en familje.
het economisch aspect
H"l
r.r-etenschappelijk
is
.,
brengt voor alles op onweerlegbare
ontoelaatbaal'ien a"r"" typische
wijze h et nornntiel karakrtruetur.en als b.v. de ,,vrije markt,,
ter der economische u.etten aan het hcht,
of iut ,,wije bedrijf,,
die echter in de of den ,,sttat', lot standa,ard,type
Soddelijke orde der werkelijkheid ons
uoor-au economie te verelecht s als begin-celen
heffen.
voor de economische waarcleering gegeven
zijrr.
In elk dezer levenskringen gelden
Voor hun nadere concretiseering
andere tgrpen vun econob.jhoeunn deze beginselen
mische wetten, die ook tlpische
m.machelijke torm-geting. Deze tornt-get.ing
vormgoring
is
krijgen.
in
-qteeds
rie
Dit
".onori*t.
<toer echter ni"ts ai ;";-;;;
historische cultuur-ontwikkeling gefui,a.er,i
feit, dat in at deze
en
brt,ngt
zeer
uiteenloopende typen d.e olgrrnrrnu-il
dus
het nriabel moment in de po.*lfrer,
modale wetmatig.."""*,r.he
aan de ontwikkeling der proiluctie*.ormen). wetten (denk heid van her economi."h aspe.i ,"i^"ii""ra Ufiirt.
dient
rekening
te worden gehouden met de historiac.hc
Het normatief karakter der economisJc
-.ook
uit de mogerijkheid van een statistische n.ettt,n .cluit niet dif f erentieeringsnonn voor de menschelijke samenleving, die
beschrijving van
het
rtntsluiti,gsproees
in de cultureeie ontwikkering beregelmatigheden in het menschelijk
handelerr irr ziin c.cono_
heerscht. In een ongedifferentieerde,
miech aspecf. Die mogeljjkheid btrgLrat
me"" of min primivoor nlle n,)rmatieve
tieve, structuur der samenleving
aspecten van het menschelijkoharrrltlen,
moetcn de economieche
doch is ailet,n op de
noodzakelijk
ook in een nog ongeOifferentieerden
masnle versehijrrseren tcrepasserijk. it"n.
1'etje1
de subjectieve t.vpischen
vorm tot toepassing komen. Hier vinden
menschelijke gedragingt'n zel'e bliiven
wij nog
in
i,"a.
economisch
rergens
typiseh economiseh gequdiricee.tde
aspect ook in haar tege.lttroat niet
revensvor*uu ats
los van ec.onontische taar_
vrije markt, r.rije ondern"rinc
d,eertngtmaatstakv
banrheid,

te t,ttten. Vgl. U.n,. de zgn. wet van
Gnessru: kq'aad geld verrlringt
io"J g.fa.
Het is immers op het eerste gt,zicht duidelijk,
dat deze

wet iederen n'r.zenlijk

natuunr.r,tenschappt,l[jken

zin mist.
Wat ,,goed" en ,,ku.a:rri,' scld f,.rcnleni,
kan slrchLq onder
aanlegging

van economischc normr,,n u,orden
uitgemaakt. En
door een verbod van gouduitvoer en
rleviezen_eontrole heeft
de overheid het tot r,lr zckere hoogte
in rle hand, de ver_
drirrging van goerJ grlcl tegcn t,:
,(aan, ir"inu.,, bu. cen nstuurwet uiCeraard niet mogclijk z<tu zr1n.

unr..

Het inzicht in den innerlijken aard
en de onderlinge verrlechting der gedifferentieerde levenskringen
met de daardoor bepaalde typische sfercn van
het eeonomiseh reven, i!
van principieel belang ook voor de
economische politick, met
name ook voor de zgn. cottiunetuur-politiek,
en voor het
vriragstuk der publielcrcchtelijke bedrijf
sorgonieatie in rijn
'erhouding tot het econ.misch terrein. Het doet ons positie
kiezen tegen iedere aantasting der souvereinitejt
in eigen
kring ooii op t,conlmiach gebied,.
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