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Het bedrijfsleven is het product van een culturele ontwikkeling. Het is niet alleen de natuur die 

evolueert maar ook de menselijke samenleving. Vroegere samenlevingen hadden een 

ongedifferentieerd en naar onze maatstaven primitief karakter, ook in economische zin. Cultuur is een 

proces van voortgaande differentiatie, waarbij onontwikkelde vormen van samenleven- en werken zich 

vertakken in zelfstandige domeinen als wetenschap, kunst en gezin.2 Het betreft hier de ontwikkeling 

van mogelijkheden die in de werkelijkheid zelf besloten liggen. Ook de opkomst het vrije 

bedrijfsleven, dat zich heeft losgemaakt van onder meer gezin en kerk, is een typische vrucht van een 

proces van differentiatie. Het bedrijfsleven was aan bepaalde historische voorwaarden gebonden en 

kon pas in zelfstandige vorm tot volle economische bloei komen.3 

De moderne onderneming lijkt op een gezin in het groot of een staat in het klein. Toch zijn er 

belangrijke verschillen.4 In tegenstelling tot het gezin is de onderneming een georganiseerde 

gemeenschap5 (ofwel een verband) en niet een natuurlijke gemeenschap die is verankerd in 

biologische relaties. De historisch fundering van de bedrijfsgemeenschap verschaft haar een 

continuïteit die niet noodzakelijkerwijs ophoudt bij het uittreden of overlijden van de betrokken 

personen. In tegenstelling tot een staat is het een vorm van vrijwillige (niet-institutaire) associatie, 

waarbij de betrokkenen uit vrije beweging kunnen toe- en uittreden. Bovendien worden 

ondernemingen in het leven geroepen met het oog op doelstellingen die duidelijk afwijken van die van 

het gezin en de staat. 

Historisch gezien zijn ondernemingen voortgekomen uit een natuurlijke vennootschap tussen 

kapitaal en arbeid.6 Meer specifiek is het productieproces een combinatie van drie factoren: kapitaal, 

ondernemersenergie en arbeidskracht (alsmede natuur, die geen zelfstandige factor in het 

                                                           
1 Zie voor samenvattingen van deze ‘calvinistische’ of ‘reformatorische wijsbegeerte’ Spier (1937; 1939; 1950), 

Kalsbeek (1970), Eikema Hommes (1982), Woudenberg (1992) en Troost (2005). 
2 De “norm der cultuur-ontsluiting eist de differentiering der cultuur in eigengeaarde cultuurkringen, opdat de 

scheppingsordinantie, dat alles zich naar zijn innerlijke aard zou ontplooien, ook in de historische ontwikkeling 

verwerkelijkt worde” (1964: 71); “deze differentiering voltrekt zich naar haar historisch aspect door een 

‘vertakking’ der cultuur in de eigengeaarde machtsferen van wetenschap, kunst, staat, kerk, bedrijf, handel, 

school, vrij organisatiewezen enz. enz.” (1963: 76-7). Alle verwijzingen in dit artikel zonder vermelding van de 

auteur zijn naar Herman Dooyeweerd. 
3 Er “dient rekening te worden gehouden met de historische differentieeringsnorm voor de menschelijke 

samenleving, die het ontsluitingsproces in de cultureele ontwikkeling beheerscht. In een ongedifferentieerde, 

meer of min primitieve, structuur der samenleving moeten de economische wetten noodzakelijk ook in een nog 

ongedifferentieerden typischen vorm tot toepassing komen. Hier vinden wij nog nergens typisch economisch 

gequalificeerde levensvormen als vrije markt, vrije onderneming enz.” (1946a: 3); “Het vrije bedrijfsleven is het 

resultaat van een differentieringsproces in de historie, waardoor het zich eerst in zijn innerlijke aard en zijn eigen 

levenswet kan ontplooiien” (1963: 201; vgl. 236-7). 
4 Zie voor de grondslagen van Dooyeweerds sociologie diens Verkenningen (1962: 69-146). Zie ook 1963: 232. 
5 Dooyeweerd hechtte veel belang aan de opvatting dat dit niet gold voor bedrijfstakken. Hij bestreed dan ook de 

socialistisch-geïnspireerde plannen om binnen het bedrijfsleven bedrijfsorganen met een publiekrechtelijke 

bevoegdheid (ofwel gedecentraliseerde overheidsorganen) in te voeren. Zie met name 1963: 193-240. 
6 “Het moderne bedrijfsverband heeft zijn zin-individueele fundeerende functie in de historische 

machtsverwerving van het kapitaal en zijn ‘leidende functie’ (de zin-individueele ondernemingsfunctie) in den 

economischen wetskring” (1931: 134). 
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productieproces is).7 Het bedrijfsleven kent hierdoor haar eigen structuur en gezags-verhoudingen.8 

Vanwege de zelfstandigheid van de ondernemerspositie zijn deze laatste verhouding ongelijk. Het 

bedrijfsgezag berust in principe bij de ondernemer, aangezien hij of zij de eigenaar is van de 

productiemiddelen met de daaraan verbonden risico’s en drager is van financiële verantwoordelijkheid 

en juridische aansprakelijkheid. Werknemers verbinden zich slechts voor een bepaald loon met de 

ondernemer. Dit loon mag niet afhankelijk worden gemaakt van het bedrijfsresultaat, maar in beginsel 

delen werknemers ook niet mee in de winsten (tenzij zij aandeelhouders worden). Het personeel mag 

zeker betrokken worden bij bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en de dagelijkse gang van zaken in 

het bedrijf, maar komt juridisch gezien geen economische medezeggenschap toe.9 

De manieren waarop kapitaal en arbeid in het ondernemerschap worden georganiseerd zijn 

altijd in ontwikkeling. Bedrijfsvormen zijn dan ook tijdgebonden.10  

In de breedte van de samenleving komt de onderneming een eigen vorm van autonomie toe. 

Zij is ‘soeverein in eigen kring’.11 Het bedrijfsleven is weliswaar ingebed in een samenleving en een 

                                                           
7 1924/5: 294. 
8 “Het natuurlijk vennootschap tusschen arbeid en kapitaal bestaat als onverbrekelijke Christelijke eisch voor de 

zedelijke verhoudingen” (1926b: 16); “Bij het moderne bedrijfsverband (wij gebruiken het woord ‘bedrijf’ hier 

niet in den technischen zin des woords, maar in den algemeenen zin van ‘ondernemingsverband’) rust de 

gezagspositie evident op de historische machtspositie van den ondernemer, een machtspositie, die eerst met den 

geheelen modernen organisatievorm van het economisch leven kan verdwijnen. Dat in de lijn der historische 

ontwikkeling deze machtspositie van het ondernemerdom hoe langer zoo meer haar individualistisch karakter 

verliest, dat de moderne ondernemingsvormen in trusts, cartels, concerns en pools hoe langer zoo meer de figuur 

van den individueelen ondernemer op den achtergrond schuiven, verandert principieel niets aan het zin-

individueele fundament van het moderne bedrijfsgezag. De leidende functie van het bedrijfsverband is een zin-

individueel economische en drukt, in zinsamenhang met de fundeerende functie, het bedrijfsgezag ook in zijn 

juridische functie een structuurtype op, dat in geen enkel ander verbandstype zijn weerga vindt” (1931: 151-2); 

“Het gezag in het bedrijf is onder geen economisch stelsel los te maken van den eigendom der 

productiemiddelen en in het moderne economisch stelsel is het de zin-individueele economische 

ondernemersfunctie, welke in zin-samenhang met de historische machtspositie van het kapitaal, den 

organisatievorm voor de structuur van het bedrijfsgezag aangeeft. Dat wil ... volstrekt niet zeggen, dat dit gezag 

daarom een absolutistisch karakter zou dragen. Integendeel. Maar alleen dit, dat de leiding in het bedrijf niet 

berust op een politiek-historische, maar op een economisch-historische machtspositie in het productieproces” 

(1931: 154-5). 
9 Dooyeweerd was een fervent tegenstander van in een in de wet vastgelegde economische (!) medezeggenschap 

door werknemers in bedrijven, met onlosmakelijk daaraan verbonden recht van inzage in de 

bedrijfsboekhouding. Het volgende citaat vat een en ander mooi samen: “Zonder een wezenlijke 

medezeggenschap der arbeiders in de leiding van het bedrijf voor alle toekomst te verwerpen (dit ware een 

onhistorisch doctrinarisme!) acht ik haar principiëel in strijd met de huidige structuur van het bedrijfsleven in 

zijn daarvoor door God gestelde ordinantiën, wijl het bedrijfsgezag daarin noodzakelijk rust op den grondslag 

van de economische ondernemerspositie en den eigendom der productiemiddelen en de arbeiders in de huidige 

bedrijfs-structuur deze positie missen” (1932: 166). Zie voor een verdere bespreking van zijn ideeën over 

medezeggenschap en het kritische debat naar aanleiding daarvan Groen (1951) en Woldring (1994). Zie voor 

enkele biografische opmerkingen in dit verband Verburg (1989: 75-6 en 128-30). 
10 “Gods ordinantiën beheerschen ook het economisch leven en roepen telkens in de historie dien specifieken 

bedrijfsvorm op, die bij de omstandigheden past” (1926a: 6); “Zeker er is evolutie ook in de moderne 

bedrijfsverhoudingen. De collectieve contracten, de toeneming van de vennootschapsvorm, de sterke 

ontwikkeling der vakorganisaties, zij zijn alle verschijnselen van een economische ontwikkeling, die aan de 

vorige eeuw onbekend waren” (1926a: 12); “Het economisch-, het bedrijfsleven, ze staan niet stil, maar toonen 

voortdurend de evolutie, de ontwikkeling, die al het vergankelijke hier op aarde beheerscht” (1926b: 13); “Het is 

wetenschappelijk ontoelaatbaar één dezer typische structuren als b.v. de ‘vrije markt’ of het ‘vrije bedrijf’ of den 

‘staat’ tot standaardtype voor de economie te verheffen. In elk dezer levenskringen gelden andere typen van 

economische wetten, die ook typische economische vormgeving krijgen. Dit doet echter niets af aan het feit, dat 

in al deze zeer uiteenloopende typen de algemeene of modale wetmatigheid van het economisch aspect 

gehandhaafd blijft” (1946a: 3). 
11 Volgens Dooyeweerd was dit iets fundamenteel anders dan ‘subsidiariteit’: “De leer der souvereiniteit in eigen 

kring is … in de Schriftuurlijke opvatting van de schepping gegrond en bedoelt, inzoverre zij op de menselijke 
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staat, maar heeft hierbinnen een principiële zelfstandigheid. Zolang zij opereert binnen de grenzen van 

de wet, is er voor een overheid geen enkele reden om te interveniëren en de ondernemersvrijheid te 

beperken of te sturen.12 De geleide of plan-economie moet daarom met klem worden verworpen. 

Hiermee is overigens niet gezegd dat de staat zelf geen economische taken zou hebben.13 De politieke 

economie is een legitieme onderdeel van politiek bestuur, maar mag niet concurreren of in de plaats 

komen van het vrije ondernemerschap. 

Meer dan alle andere samenlevingsverbanden wordt de onderneming gekenmerkt door een 

economisch aspect. Het economische is leidend en vormt haar bestemming.14 Eén van de 

doelstellingen van de ondernemer is het maken van winst. Zonder een gezonde winst zal een bedrijf 

immers onder druk van competitie verdwijnen. Ondernemerswinst is op zichzelf geheel 

gerechtvaardigde beloning voor de producten of diensten die het de samenleving biedt. Het gevaar is 

dat deze winst buitensporig hoog wordt opgedreven ten koste van consument en werknemer, 

bijvoorbeeld door oneerlijke concurrentie en monopolies, waarbij de overheid voor het algemeen 

belang dient in te grijpen. 

Het draait bij het economisch aspect in het algemeen, en bij bedrijven in het bijzonder, om 

spaarzaamheid en het afwegen van verschillende behoeftes en waarden.15 Economisch leven ontstaat 

                                                                                                                                                                                     
samenleving wordt gericht, de innerlijke structuur en geaardheid van de onderscheiden sociale levenskringen aan 

het licht te brengen alsmede de oorspronkelijke competentiesferen die door die onderscheiden geaardheden in 

beginsel zijn afgegrensd. De scholastieke visie op de samenleving, gelijk wij die bij Thomas van Aquino 

ontwikkeld vinden, vraagt in het geheel niet naar de innerlijken aard van den staat en de overige ‘natuurlijke’ 

sociale levenskringen, maar tracht in aristotelische lijn het wezen van een gemeenschap te bepalen uit het doel, 

resp. de doeleinden, waaraan zij dienstbaar is … niet in een subjectieven, maar in een zgn. ‘objectieven’ zin 

gevat, als zijnde gegrond in een ‘doelmatige wereldorde’, zoals die in de Griekse visie van Aristoteles werd 

geconstrueerd” (1953: 69). 
12 Een bedrijfsorganisatie middels overheidsdwang is een “staatscreatuur, dat het vrije bedrijfsleven noodzakelijk 

moet verstikken” (1963: 233); “evenzeer zou de staat zijn competentiegrenzen overschrijden door aan de 

bedrijven in positieven zin, als een soort opper-bedrijfsleider, dwingend voor te gaan schrijven invoering van 

bepaalde economische arbeidsmethoden ter verhooging hunner productiviteit, productiebeperkingen, 

economische tarieven etc. etc.” (1931: 179). 
13 “De staat heeft onder leiding zijner zin-individueele rechtsfunctie de eenheid van zijn staatsvolk ook in 

economischen zin te realiseeren, niet door zich als de economische integrator van het vrije bedrijfsleven binnen 

zijn gebied op te werpen maar door de staatkundige solidariteit van alle takken van economisch leven binnen zijn 

gebied te handhaven. Want wij zagen reeds, hoe ook de vrije bedrijfsverbanden een functie in het staatsverband 

vervullen, al zijn zij naar hun interne structuur geen staatkundige verbanden. De staat mag niet toestaan, dat zijn 

volk zich economisch zou verscheuren, zonder dat hij een vinger zou uitsteken, om dit ontbindingsproces tegen 

te gaan. Evenmin als de staat kan dulden, dat de bedrijven binnen zijn gebied in oorlogstijd de staatkundige 

solidariteit van het staatsvolk zouden verbreken, door leveranties te doen aan vijandige staten. Uiteraard ligt hier 

ook een essentieele taak voor den staat op internationaal gebied. Het zelf optreden van den staat als 

monopolistisch bedrijfsexploitant moet evenzeer onder dit gezichtspunt worden beschouwd. De staat treedt hier 

als zoodanig in economische functie op, maar steeds onder ‘leiding’ van de publiekrechtelijke zinfunctie” (1931: 

147). 
14 “Binnen de individualiteits-structuren der samenleving als die van gezin, staat, onderneming, markt enz. enz. 

zijn de onderscheiden aspecten der werkelijkheid op een typische wijze gegroepeerd tot een individueel geheel, 

waarbij in een bepaald normatief aspect de typische bestemmingsfunctie en in een andere de typische 

fundeeringsfunctie van den levenskring is besloten. Slechts een beperkt aantal der gedifferentieerde 

levenskringen (als onderneming, bedrijfstak, internationale handel en markt) zijn door een economische 

bestemmingsfunctie gequalificeerd” (1946a: 3); “Het is dus de economische ondernemingsfunctie, waarin het 

vrije bedrijfsleven zijn eigen bestemming vindt” (1963: 201). 
15 De zinkern van het economische is “waardenvereffend sparen” (1931: 95); “Its foundational scientific 

meaning is the sparing or frugal mode of administering scarce goods, implying an alternative choice of their 

destination with regard to the satisfaction of different human needs. The adjectives ‘sparing’ and ‘frugal’ do not 

have the limited sense of the economical term ‘saving’ (said of money for instance). They are only the 

correlatives of ‘scarce’ and refer to our awareness that an excessive or wasteful satisfaction of a particular need 
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uit de omgang van mensen met elkaar en uit hun contact met de natuur, met het doel om behoeften te 

bevredigen.16 Zonder deze relaties is er geen sprake van economie. Waarden ontstaan namelijk in het 

intermenselijk verkeer. Een andere voorwaarde is schaarste wat betreft middelen, arbeidskracht en 

natuurbronnen. De hier bedoelde schaarste, die voorkomt uit een bepaalde relatie tussen doelen en 

middelen, is een relatieve schaarste.17 Het economische is niet noodzakelijk een symptoom of gevolg 

van een vloek of een fundamenteel tekort (vgl. het verhaal van de doos van Pandora of het christelijke 

verhaal van de zondeval), maar iets dat onlosmakelijk verbonden is met deze werkelijkheid. Veeleer 

dan een bittere noodzaak is de harmonische benutting van middelen en grondstoffen een uitdaging, die 

door sommigen wordt opgevat als een roeping.18 

Het economische aspect dat overal in de werkelijkheid terugkeert - en zich dus niet alleen 

voordoet in het bedrijfsleven en de micro-economie - is meer dan een artificieel concept. Het feit dat 

wij mensen - zelfs in het alledaagse spraakgebruik - een consequent onderscheid maken tussen 

economische en oneconomische keuzes wijst erop dat er zoiets is als een economische normativiteit. 

Deze normativiteit, die onafhankelijk van ons mensen bestaat, is eigen aan deze werkelijkheid en kan 

worden opgevat als een goddelijk gebod.19 Dit gebod komt hier op neer dat het economisch subject 

een zo groot mogelijk nut moet stichtingen met de beschikbare middelen, ofwel zo doelmatig mogelijk 

moet handelen.20 Er is sprake van oneconomisch handelen wanneer de maximale behoeftebevrediging 

niet plaatsvindt, of wanneer het doel niet zo dringend is om beslag te leggen op beschikbare middelen. 

Het gaat met andere woorden om een effectieve bevrediging van behoeften in rangorde van 

dringendheid.21 Andere economische normen volgen uit, of hangen met deze basisregels samen.  

Voor alle duidelijkheid wordt hier niet gedoeld op onverbrekelijke en altijd geldende 

natuurwetten, maar om normatieve maatstaven die positivering behoeven in het economisch leven.22 In 

tegenstelling tot de natuur en haar wetten bestaat er in binnen de economie vrijheid om de 

economische normativiteit wel of niet te eerbiedigen. Het overtreden ervan, bijvoorbeeld door als 

                                                                                                                                                                                     
at the expense of other more urgent needs is uneconomical. Economy demands the balancing of needs according 

to a plan, and the distribution of the scarce means at our disposal according to such a plan” (1969: 66). 
16 Ridder (1948: 118). 
17 Van der Kooy (1950: 14). 
18 Van der Kooy (1950: 27). 
19 “specifiek-economische ordinantiën Gods” (1924/5: 294); “souvereine economische ordinantiën” (1926a: 4); 

“Ook aan het economisch leven liggen ordinantiën, instituten en ambten ten grondslag, die hun souvereiniteit 

niet aan den mensch, maar aan God den Heere ontlenen” (1926b: 13); “Op het standpunt van de Wijsbegeerte 

der Wetsidee moet echter worden vastgehouden aan de gedachte, dat er inderdaad economische wetmatigheden 

van algemeen-geldigheid bestaan, die in de structuur van het economisch aspect als zoodanig besloten en in de 

goddelijke scheppingsorde geworteld zijn” (1946a: 2-3). 
20 Van der Kooy (1950: 13). 
21 Van der Kooy (1950: 15). 
22 “de goddelijke ordeningen, welke zich in de tijdelijke samenleving geldend maken, zijn op menschelijke 

vorming, op menschelijke concretiseering aangewezen. Zij zijn geen natuurwetten welke met blinde 

noodwendigheid het leven beheerschen, maar practische levenseischen, welke in vrijheid door de mensch 

moeten worden vervuld” (1936b: 7); “Het wetsbegrip in de economie is aantoonbaar afhankelijk van het 

religieuze uitgangspunt en de daarin gewortelde theoretische visie op de werkelijkheid. ... [De] 

natuurwetenschappelijk opvatting der economische wetmatigheden komt echter in onverzoenlijke strijd met de 

normatieve geaardheid van het economisch aspect der werkelijkheid zelve. Reeds de door ieder 

noodzakelijkerwijs gehanteerde tegenstelling tusschen economisch en on-economisch handelen sluit in zich de 

gelding van wezenlijke economische normen of waarderingsregelen. Het economisch waardebegrip is een door 

en door normatief begrip” (1946a: 2); “De analyse van de structuur van het economisch aspect brengt voor alles 

op onweerlegbare wijze het normatief karakter der economische weten aan het licht, die echter in de goddelijke 

orde der werkelijkheid ons slechts als beginselen voor de economische waardeering gegeven zijn. Voor hun 

nadere concretiseering behoeven deze beginselen menschelijke vorm-geving. Deze vorm-geving is steeds in de 

historische cultuur-ontwikkeling gefundeerd en brengt dus het variabel moment in de positieve economische 

wetten (denk aan de ontwikkeling der productie-vormen)” (1946a: 3). 
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bedrijf verspilling of negatieve externaliteiten te negeren, stuit niet direct op een grens maar zal op 

(korte of langere) termijn wel leiden tot materiële of immateriële schade. Het laatste is van belang, 

omdat economische keuzes ook implicaties hebben op sociaal, juridisch, ethisch, etc. gebied. 

 

Het bedrijfsleven, als zelfstandig onderdeel binnen het economisch leven, kent daarmee een eigen 

normativiteit. Het ondernemen mag echter niet worden vereenzelvigd met het streven naar winst.23 De 

onderneming kent heeft naast een economisch aspect ook een sociaal aspect en zal ook hier mee 

moeten rekenen. Het creëren van arbeidsvreugde, bijvoorbeeld, is een groot goed.24 

Als in historische ontwikkeling gefundeerd fenomeen heeft het bedrijfsleven tevens een 

culturele opdracht. Idealiter voorziet de ondernemer met zijn of haar bedrijf niet alleen in de bestaande 

behoeftes van een samenleving, maar draagt hij of zij ook bij aan innovatie op allerlei gebied.25 Het 

economische is namelijk onmisbaar voor de ontplooiing van andere levensfacetten. Het bedrijfsleven 

brengt de samenleving op een hoger cultureel peil wanneer het afwegen van waarden, behoeftes en 

middelen wordt gericht op de esthetiek, het recht, de ethiek of het geloof. Dit kan door winsten ten 

goede te laten komen aan deze ‘hogere’ of meer geavanceerde aspecten van het samenleven, of door 

de daar geldende normen mee te nemen in economische afwegingen.26  

De hierin gemaakte keuzes hangen vanzelfsprekend samen met levensbeschouwing van de 

ondernemer.27 Het bedrijfsleven is geen neutrale zone, maar een terrein waar beslissingen vallen die 

ook van invloed zijn op de hele maatschappij.28 Culturele ‘ontsluiting’, waar ook het zelfstandige 

                                                           
23 “Het is perse onwaar, dat het winststreven dat het winststreven het eigenlijke kenmerkende doel van het vrije 

bedrijfsleven zou zijn. Deze bewering berust op een fundamentele miskenning van de aard van het zelfstandig 

ondernemerschap. Het eerste doel van de goede ondernemer is zijn bedrijf groot te maken en het bedrijfsbelang 

dekt zich niet zonder meer met zijn particulier belang als individu” (1963: 202). Vgl. Haan (1975: 35-6). 
24 “Arbeidsvreugde, in den waren Christelijken zin des woords, is in de eerste plaats afhankelijk van de vraag, 

hoe wij in ons dagelijksch werk tegenover God staan, of wij Hem daarin willen dienen. Ook over de minst 

aanzienlijken arbeid valt de glans der christelijke blijdschap, wanneer wij in al onze activiteit in het tijdelijke 

God willen dienen. Maar het valt niet te ontkennen, dat de vloek der zonde ook doorwerkt in de uitwendige 

mechaniseering, waardoor de arbeider tot een dood rad in een verbijsterende machinerie is geworden, waarvan 

hij de constructie en de werking nauwelijks of in ’t geheel niet begrijpt” (1932: 74). 
25 “De ondernemer is de stimulerende en inventieve factor in het bedrijfsleven. Zijn taak is niet slechts in 

bestaande behoeften te voorzien, maar zelf vormgevend in het menselijk behoefte-schema in te grijpen, het peil 

van de welvaart op te voeren door toepassing van nieuwe ontdekkingen, nieuwe uitvindingen, enz.” (1963: 202). 
26 “De economische zin bevat als zoodanig in het geheel niet den vergeldingszin, maar in kosmischen zin-

samenhang heeft de waarde-vereffenende spaarzin (d.i. de generale zinstructuur van den economischen kring) 

zeer belangrijke rechts-anticipaties, gelijk omgekeerd de rechtszin een essentieele economische analogieënsfeer 

vertoont” (1931: 188); “The economic aspect, too, has an anticipatory coherence with the moral meaning-

nucleus. The frugal manner of administering scarce things in their alternative destination for the satisfaction of 

human needs, acquires a positive relation to morality if it is directed by love towards our neighbour. Here it 

implies a voluntary-restriction of our own needs for the sake of the needs of our fellow-men. In this sense 

frugality is rightly called a virtue, but only if it is considered from the moral viewpoint of love” (1969: 153). 
27 “Er zijn “zgn. anticipeerende of vooruitwijzende momenten in deze structuur [van het economisch aspect], die 

in het economisch aspect zelve den innerlijke samenhang met de latere aspecten (het aesthetische, juridische, 

moreele en geloofsaspect) handhaven en die ter laatste instantie den theoretischen blik richten op den religieuze 

wortel van heel het economisch leven” (1946a: 3). 
28 Als “de tijdelijke wereldlijke ordeningen een zekere eigenmachtigheid en zelfstandigheid bezitten tegenover 

het Koninkrijk Gods in Christus Jezus” dan is “het practisch bedrijfsleven een zgn. neutrale zône, waarin 

tenslotte alleen zakelijke overwegingen het beslissende woord kunnen hebben, die als zoodanig onafhankelijk 

zijn van de levens- en wereldbeschouwing”; “De leer inzake het bestaan der z.g.n. adiaphora, een sfeer van 

zuiver zakelijke neutrale aangelegenheden, is dan ook niet uit de Christelijke religie ontsproten, doch veeleer uit 

het slechts ten halve Christelijk synthese-schema van natuur en genade” (1936b, 4-5, 21). Dooyeweerd bestrijdt 

in dit verband het dualistische standpunt zoals in protestantse kring verdedigd werd door Emil Brunner en Karl 

Barth, waarin “natuurlijke terreinen” als het bedrijfsleven een “eigenwettelijkheid” kennen en “eigenmachtig, 

autonoom tegenover het rijk der genade” blijven (1936b: 11). Voor christelijke partijvorming en vakorganisaties 
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bedrijfsleven een product van was, vindt altijd plaats onder leiding van een bepaald geloof of een 

bepaalde overtuiging. De richtingskeuze binnen de bestaande structuren is dus van onoverschatbaar 

belang.29 Historisch gezien hebben onjuiste overtuigingen geleid tot disharmonische economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen.30 
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Bijlage 1 - Dooyeweerds aspectenleer 
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