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WETSIDEE 

door 

Prof. Dr. H. DOOYEWEERD. 

STELLINGEN. 

I. Het probleem van den tijd is het grondprobleem van iedere 

werkelijkheidsleer. Het ligt op een veel dieper plan dan het probleem 

der ruimte, waarmede het vaak ten onrechte is gecoördineerd. wan-

neer men spreekt over ,,de werkelijkheid in ruimte en tijd". 

Even verwarrend is echter de in de moderne levensphilosophie 

gemaakte absolute tegenstelling van ruimte en tijd. De tijd laat zieh 

evenmin met de ruimte coördineeren als ervan uitsluiten. daar hij 

(ook) aan de ruimte ten grondslag ligt 

II De tijd in zijn vollen kosmischen zin heeft twee zijden, die wel 

te onderscheiden, maar nimmer te scheiden zijn. t.w. de ivetszijde en 

de subjectszijde. De laatste is aan de eerste onderworpen }). Naar 

de wetszijde openbaart de tijd zieh als kosmische tijdsorde. naar de 

subjectszijde als kosmische tijdsduur. De rationalistische tijdsopvat-

tingen verabsoluteeren de eerste, de irrationalistische de tweedc ;i|de 

III. Als kosmische tijdsorcfe omvat de tijd twee grondstructuren 

van heel de vergankelijke werkelijkheid. die in de Wijsbegeerte der 

Wetsidee resp. de modale en de individualiteits-structuur genoemd 

worden. 

De eerste is die van de modale aspecten der werkelijkheid. waar-

\ in de W. d. W. voorloopig een veertiental heeft geanalyseerd 

t.w. die van hoeveelheid (getal), ruimte. beweging, organisch leven. 

') Dit is in de Calvinistische wetsidee met haar belijdenis van de Seh 
souvereiniteil (• ;>li.>-<-rd. In d. , n wijsbegeerte ts dit wel 

subjeetsbegrip verloren gegaan 



HET TIJDSPROBLEEM IN DE WIJSBEGEERTE DER 

WETSIDEE 

door 

Prof. Dr. H. DOOYEWEERD. 

STELLINGEN. 

I. Het probleem van den tijd is het grondprobleem van iedere 

werkelijkheidsleer. Het ligt op een veel dieper plan dan het probleem 

der mimte, waarmede het vaak ten onrechte is gecoördineerd. \\an-

neer men spreekt over .,de vverkelijkheid in ruimte en tijd". 

Even verwarrend is echter de in de moderne levensphilosophie 

gemaakte absolute tegenstelling van ruimte en tijd. De tijd laat zieh 

evenmin met de ruimte coördineeren als ervan uitsluiten, daar hij 

(ook) aan de ruimte ten grondslag ligt. 

II De tijd in zijn vollen kosmischen zin heeft twee zijden, die wel 

te onderscheiden, maar nimmer te scheiden zijn. t.w. de wetszijde en 

de subjectszijde. De laatste is aan de eerste onderworpen '). Naar 

de wetszijde openbaart de tijd zieh als kosmis^ h> I l^orde. naar de 

subjectszijde als kosmische tijdsduur. De rationalistische tijdsopvat-

tingen verabsoluteeren de eerste. de irrationalistische de tweede zijde. 

III. Als kosmische tijdsorcfe omvat de tijd twee grondstructuren 

van heel de vergankelijke werkelijkheid. die in de Wijshegeerte der 

Wetsidee resp. de modale en de indicidualiteits-structiuir genoemd 

worden. 

De eerste is die van de modale aspecten der werkelijkheid. waai 

van de W. d. W. voorloopig een veertiental heeft geanalyseerd 

t.w. die van hoeveelheid (getal), ruimte. beweging, organisch leven. 

') Dit is in de Calvinistische wetsidee met haar belijdenis van de S 
souvereiniteil G plieeerd. In de i n wijsbegeerte is dit wel 
subjeetsbegrip verloren gegaan. 



gevoel. het logisch analytische, het historische, het taal-aspect (sym 

bolische beteekenis). het omgangsaspect, het economisch. aesthe-

tisch. juridisch, moreel en geloofsaspect '). 

In al deze aspecten is de tijdelijke werkelijkheid siechts naar een 

bijzondere wijze van zijn (modaliteit). of naar het hoc, niet naar het 

concrete wat bepaald. 

De individualiteits-structuren daarentegen zijn de typische totali 

teits-strueturen der concrete dingen, gebeurtenissen. hnndelingen en 

nenlevingsvormen. Zij overspannen in beginsel alle modale aspec 

ten gelijkelijk (zie Stelling XIX cn XX). doch yroepeeren de laatste 

op typische wijze. Zij zijn ook de strueturen van den conen 

tijdsduur. 

IV. De modale strueturen zijn evenals de individualiteits strui 

luren wczenlijke tijds-structuren der werkelijkheid. Gemis aan in 

zieht is het principieel verschil en den onderlingen samenhang dezer 

tijds-structuren verklaart de groote verwarring in de gangbare wijs 

enge tijdsopvattingen, waarin telkens de tijd vereenzelvigd wordt 

met een zijner modale aspecten (b \ dal der beweging. dat van het 

leven, dat van het gevoel. dat der historische ontwikkelmg) 

Het gemis aan mzicht in de individualiteits strueturen van den tijd 

u reckt zieh vooral bij de behandeling van het probleem der z.g.n, 

tijdmeting (zie Stelling XVIII en vlg.). 

V. De kosmische tijd drukt zieh in eil, zijnei modale aspecten op 

eigen wijze uit. doch gaat in geen dezer op Hij overspant ze en 

brengt ze in continuen samenhang. In de normatieve aspecten waar 

in de tijdelijke werkelijkheid aan regeis van zoo behooren is ondi i 

worpen. neemt de tijd modaal-normatiever. zin aan (vgl tijdsfiguren 

als het ,.te laat komen", de juridische mora de juridische verjaring, 

het logisch prius et posterius enz . en- ), 

De modale aspecten zijn wezenlijk brekingspunten van de kosmi 

sehe tijdscontinu'iteit Mit een en ander vloeit voort. dat de vak-

wetenschappen. in zooverre zij verschillende modale aspecten dei 

werkelijkheid hebben te onderzoeken. noodzakelijk met verschillende 

aspeetbegrippen van den tijd moeten werken. Daarentegen zijn de 

') Naar hun modale struetuur worden deze In de W d W 
kringen" genoemd. 



individualiteitsstructuren van den tijd niet vakwetenschappelijk on 

te deelen. 

VI. De modale aspecten zijn in een kosmische tijdsorde van 

vroeger en later gevoegd, die zieh in de modale struetuur van ieder 

aspect uitdrukt. 

De modale struetuur is een modale zin-struetuur, waarin de mo 

dale zin-kern het oorspronkelijk. onherleidbaar karakter van het 

aspect waarborgt en als zoodanig het interne brekingspunt van den 

kosmischen tijd binnen het aspect is. waarin zieh twee richtingen van 

de tijdsordc afteekenen: de terugwijzende en de vooruitwijzende. 

De terugwijzende tijdsrichting komt tot uitdrukking in die modale 

zin-momenten in de aspect-struetuur. die als zoodanig geen oor 

spronkelijk karakter dragen. maar terugwijzen naar de zin-kernen 

van in de kosmische tijdsorde vroegere aspecten. Deze zin-momenten 

worden in de W. d. W. analogieen of retroeipaties genoemd. 

De vooruitwijzende tijdsrichting komt tot uitdrukking in die 

modale zin-momenten in de aspect-struetuur, die evenmin een oor 

spronkelijk karakter dragen, maar vooruitwijzen naar de zin-kernen 

der in de kosmische tijdsorde laterc aspecten. Deze zin-momenten 

worden anticipaties genoemd. Er zijn twee grens-aspecten, waarvan 

hei eerste, dat der hoeveelheid, geen modale analogieen, en het 

de, dat van het geloof. geen modale anticipaties kan vertoonen. 

Zoowel de analogieen als de anticipaties blijven binnen een modale 

tuur door haar zin-kern gckwnlificeerd. Zij mögen dus niet 

worden gevat in den zin van die modale zin-kernen. waarheen zij 

terug-, resp. vooruitwijzen. (Vgl. hieronder de als bijlagen gegeven 

voorbeelden van analyse eener modale struetuur 



BIJLAGEN I EN II BIJ STELLING VI 

Voorbeelden van analyse van een modale aspect-structuur. 

1. De structuur van het gevoelsaspect. 

A. Zin-kern: gevoel, resp. het voelbare '). 

B. Modale analogieen: a. de zinnelijke menigvuldigheid in subjec-

tieve en objectieve functie als getals-

analogieen in den zin van het gevoel; 

b. het subjectief ruimtegevoel en de objec 

tieve gewaarwordingsruimte als subjec-

tieve, resp. objectieve ruimte-analogieen 

in den zin van het gevoel; 

c. het emotioneele (de ge\oe\sbeweging) 

en het objectieve bewegingsbeeld ah 

analogieen der beweging; 

d. hct zinnelijke als analogie van het orga 

nisch leven (het zintuigelijke). 

C. Modale anticipaties: a. het logisch gevoel als anticip.it ic op het 

logisch analytische; 

b. het beheerschend corm-gevoel (machts-

gevoel) als historische anticipatie -'); 

c. het faa/gevoel als anticipatie op de sym 

bolische beteekening; 

d. het omgangsgevoe\ als anticipatie op het 

omgangsaspect; 

e. het economisch gevoel als economische 

anticipatie; 

f. het aesthetisch gevoel als aesthetische 

anticipatie; 

') De modale zin van het gevoel omvat bcslist meer dan de psychologle gi 
woonlijk onder „gi rstaat. Zoo valt ongetwijfeld ook de r.g.n. . l ■ . 
düng" in den ruimsten zin er ondor. Ken zinnelijke kl, 

beschouwd evenzeer een gevoelsverschljnsel ah i |evoel. Het is een voor-
oordeel de zintuigelijke gewaarwordingen, die ongetwijfeld |eaardheid 
zijn. hloo; vanwege haar (normale) subject-object-relatle, gevoelskaraktei te onl 
zeggen en alleen de oogenschijnlijk puur subjei Ui i, ,, dil karaktei toi 
kennen. 

-'i De mod.ile zin-kern v.m hei historisch aspeel h door de Wijabegeerte dei 
Weteidee in de algemeene theorie dei wetskringen geanalyseerd in enl 
der vnje beheerstheude vorming („cultuur") De historische „ontwikkeling' ii i 
analogie der beweging, die in deze zin-kern mot-t Würden gevat. 



g. het rechtsgevoel als juridische antici-

patie; 

h. het liefdegevoel als moreele anticipatie; 

i. het gevoel van geloofsvertrouwen (ver-

zekerdheidsgevoel) als pistische antici 

patie. 

//. De structuur van het logisch aspect. 

A. Zin-kern: het logisch-analytische of de logische onderscheiding. 

resp. het logisch ondeischeidbare ' ). 

B. Modale analogieen: a. de logische menigvuldigheid der ken 

merken als getals-analogie; 

b. de logische denkruimte als ruimte-ana-

logie -): 

c. de logische denk-beweging als hcwe-

gings-analogie (vgl. het denk-proces in 

de sluitrede); 

d het logisch organische dcnklcrcn als 

biotische analogie: 

e. de logische- of begrips-coorsfcZ/iVu/ .ils 

analogie der zinnelijke gevoelsindrukken. 

C. Modale anticipaties: a. de logische (vorm-) beheersching ali 

historische nnticipatie (welke alleen in 

het ontsloten. theoretisch denken krach-

tens zijn systematische tendens totopen-

baring komt); 

b. de logische symboliek als taal-anticipa-

tie (waardoor het theoretisch denken 

zieh door vooruitgrijping op de betee-

kenis van Symbolen bevriidt van de 

') Bi] de analyse van de analogieen la (der de logische subject-object-relatie 
verdei verwaarloosd, omdal d,-zc te veel explicatie sou eischen, welke Int schema 
tc onovei zichtelijk zou maken, 

J| De logische denkrulmte dient tot het analyäsdi |uxta poneeren en verbinden 
'i Hier li>|i de innerlijke kosmische tijdsband tusschen hei 

i i. en hei rulmtelijke. Wlj kunnen ona In onze tijdelijke denkfunetie van dezen 
tan. Wanneer men muh de loglciatische oorspi 

rgei school het logisch denkproces tot o dei .ruimte' verheft, en 
'' poogt te ca a im de denkbeweging der tlenk punten, 

mich zieh i( huldig aan een omkeering en misduldlng van de kosmische tiids-
orde 



ure gebondenheid van het naieve be-

grip aan de zinnelijkc voorstelling); 

c. het logisch denk-rerAcer in confrontatu 

van argument en tegen-argument als 

omgangs-anticipatie; 

d. de denk-economie als economische anti-

cipatie (een theoretische verdieping van 

het principe van den toereikenden grond 

in zooverre alle overtollige gronden vooi 

een logische conclusie worden uitge-

schakeld); 

e. de logische (systeem-) Harmonie als 

aesthetische antieipatie: 

f. de logische rechtvaardiging in den zin 

van afweging van de logi hts 

gronden en hun tegen-gronden als juri 

dische antieipatie; 

g. de theoretische eroos als morei li anti 

eipatie; 

h. het logisch axioma als pistische antiei 

patie. 

VII. Het inzicht in den alzijdigen tijd-samenhang der modale 

.ispecten is van uitnemend belang, omdat daarin het zin-kai 

tijdelijke vverkelijkheid praegnant tot openbaring komt. 

Ieder aspect wijsl buiten zieh zelve uit naar den tijds-samenhang 

i alle andere, die zieh in ledere aspect-struetuut uitdrukt. 

De kosmische Üjdsorde zelve wijst als brekingswel van den zin 
boven zieh zelve uit naar een ongebroken zin-totaliteit der schepping, 
welke den tijd te boven gaat. 

Nergens in den tijd kan de denkende ikheid rust vinden. Zij wordl 
van aspect tot aspect voortgedreven tot zij in het tweede gren 

aspect van den tijd. dat van het geloof, gedwongen wordt den buk 

boven den tijd te richten naar Im religieuze centrum of de wortel-

eenheid der iiidelijke werkelijkheid, die zelve slechts in religieuze 

..Ihankelijkheidsverhoudint, toi dm goddelijken O,., iprong bi 

Zoo openbaari zieh in heel de tijdelijke werkelijkheid i 

sprongstendens. die zieh concentreert in Ihm religieuze I..,-, ,, tijdelijk 



centrum van 's menschen bestaan. door de H. S. het ..hart" genoemd. 

waaruit de uitgangen des levens zijn: Inquiefum est cor nostrum et 

mundus in corde nostro. 

VIII Verleden, heden en toekomst zijn uitdrukking van een 

vaste gerichtheid van den kosmischen (niet bloot van den modaal-

historischen) tijd, die reeds in de modale aspect-structuur tot open-

baring komt, maar die eerst zin heeft in betrekking tot het transcen-

dente religieuze centrum van den tijdelijken kosmos. 

Slechts de mensch kan den tijd op deze wijze als een gerichten 

ervaren. Naarmate echter het transcendentiebesef bij der, me 

verzwakt, verzwakt ook het vermögen zieh dit tijdsperspectief tot 

be wüst zijn te brengen. Het gemis aan historisch tijdsbesef bij primi-

tieve volken is hiervan slechts een symploom. De kosmische tijds-

ervaring mag echter niet in historistischen tränt met de ervarinq van 

het historisch tijdsaspect worden vereenzelvigd 

IX Wezenlijk tijdsbesef kan de mensch slechts hebben. omdnt 

Ini in het centrum van zijn bestaan den kosmischen tijd met al zijn 

verscheidenheid van strueturen transcendeert. 

ledere wijsgeerige tijdsbeschouwing, die de menschclijke existen-

">' In den tijd laal opgaan, is on-critisch, omdat zij zieh geen reken-

ichap gei fl van de noodwendige voorwaarden der tijds-ervaring 

Zoolang echter het transcendente centrum van het menschi 

i in dl.it in de W. d. W. het archimedisch punl der wijsbegeerte 

'«nid wordt), immanent in het theoretisch denken gezocht wordt. 

kan in den kosmischen tijd geen juist inzicht worden verkregen Met 

een wezenlijk Christelijke tijdsbeschouwing is dit z.g.n. immanentie-

standpunt op geenerlei wijze te vercenigen. 

X. Het theoretisch denken blijft in zijn modaal-logische struetuur 

in den tijd bevangen. De Wijsbegeerte der Wetsidee heeft de modale 

tijdsstructuur van hei logisch-analytisch aspect kunnen aantoonen 

(vgl. bijlage II) en zijn onverbrekelijken tijdelijken samenhang met 

alle andere aspecten der werkelijkheid. 

Omdai het theoretisch denken door den kosmischen tijd omsloten 

blijft. is het principieel onmogelijk den tijd in zijn kosmische conti-



niriteit in begrip te vatten '). Alle z.g.n. tijdsbegrippen zijn slechts 

begrippen van modale tijdsaspecten. Deze begrippen berusten op een 

synthetische activiteit van ons kennend bewustzijn, die zelve eertt 

door den kosmischen tijds-samenhang van het logische met de niet 

logische aspecten mogelijk is, en niet door de logische bewustzijns-

functie. maar door de transcendente ik-heid voltrokken wordt. 

Doordat Kant in zijn kenniscritiek den tijd slechts in zijn mo-

daal-zinnelijk karakter als z.g.n. aanschouwingsvorm laat gelden. en 

hij vasthoudt aan het vooroordeel, dat de logische denkcategorieen 
als zoodanig tijd-loos zijn. kon hij het eigenlijk probleem inzake de 

mogelijkheid der kennistheoretische synthesis niet tot oplossing 
brengen. 

XI. Waar de tijd juist naar zijn kosmische (alle modale aspecten 

omspannende) continuiteit niet in een begrip is te vatten. maar 

voor-onderstelde aller begripsvorming is. legt de Wijsbegeerte dei 

Wetsidee de voor-onderstelling dezer kosmische tijds-continuiteit in 
een idee of een critisch #rer?sbegrip aan het onderzoek der modale 

en individualiteits-structuren der werkelijkheid ten grondslag. 

Deze tijdsidee geeft richting aan het theoretisch onderzoek naar 

de kosmische tijdsorde der aspecten, in zooverre zij ieder modaal 

tijdsaspect in onverbrckelijken samenhang met alle andere doet zien 

en in de modale aspect-structuur zelve een modale uitdrukking var 
heel de kosmische ti|dsorde leert vatten. 

De theoretische analyse heeft geen anderen toegang tot de kosmi 
sehe tijdsorde dan in de modale a: rueturen van den tijd. 

Alleen daardoor. dat deze laatste in eigen modalen zin heel de 
tijdsorde der aspecten tot uitdrukking brengen (n 1 in de orde \ 

zin-kern, retrodpaties en antidpaties), is ook längs den indirecten 

weg van een analyse der modall strueturen een theoretischi 

analyse van deze tijdsorde der aspecten mogelijk 

De Wijsbegeerte der Wetsidee spreekt hier van een universaliteit 
in eigen kring der modale tijd ten. 

XII De immanentiephilosoph.e (vgl. Stelling IX) mist een 
eigenlijke tijdsidee. Zij is door haar (bewust of onbewust) voo 

'i Vgl Augustinus' Confvssioms XI. 17 ..Qüid est tempus? Sl nemo a me 
quaerat, iclo, bI quaerentl explicarl velim, nesclo". 



oordeel inzake de transcendentie van het theoretisch denken ge-

dwongen de geheele kosmische tijdsorde als Fundament voor het 

wijsgeerig onderzoek naar de structuur der werkelijkheid uit te 
schakelen. 

Gelijk zij, door de keuze van haar archimedisch punt (vgl. Stelling 

IX) binnen het theoretisch denken, zieh gedwongen ziet de diepere 
eenheid der aspecten in een bepaald (in de theoretische synthesis 

geabstraheerd en verabsoluteerd) aspect te zoeken, waartoe zij dan 

alle andere als modaliteiten tracht te herleiden, zoo zoekt zij ook 

telkens den kosmischen tijd met een zijner modale aspecten te ver-
eenzelvigen. 

Zoo ontstonden ook onvruchtbare discussies over den ..waren tijd" 
als die tusschen Einstein en ßergson (het objeetief physicale 
en het subjeetief psychologisch tijdsbegrip). 

XIII. Alleen-bij een juist inzicht in de kosmische tijdsorde is het 

ook mogelijk de juiste verhouding te zien tusschen subjectieven en 
objeetieuen tijdsduur. 

Deze verhouding berust op een fundamenteele subjeet-objeet-
relatie, die zieh zoowel binnen de modale als binnen de individuali-

teits-strueturen der tijdelijke werkelijkheid geldend maakt. 

Op het immanentie-standpunt kan in deze subject-object-relatie 
geen juist inzicht worden verkregen. Vandaar dat ook de tijds-

beschouwingen. die van dit standpunt uitgaan, beurtelings in subjec-
tivisme en objeetivisme vervallen. De rationalistische tijdsbeschou-

wingen (vgl. Stelling II) zijn vaak objeetivistisch. de irrationalisti 

sche subjeetivistisch georienteerd. Toch zijn ook op rationalistisch 

standpunt subjeetivistische tijdsbeschouwingen denkbaar (vgl 

D e s c a r t e s en Kant), in zoover het kennend subjeet tot wet-
gever wordt verheven. 

Het Aristotelische en het Newtonsche tijdsbegrip zijn van objee 
tivistisch karakter. Daarentegen is de tijdsopvatting van He 

Bergson (de tijd is subjeetieve gevoelsduur) of die van 
Spengler (de tijd is de historische belevingsstroom als Schick 
sal') subjeetivistisch ingesteld. 

XIV. In de modale structuur van den tijd treffen wij de subject-
object-relatie aan binnen alle modale aspecten, met uitzondering van 
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het eerste grens-aspect (dat der hoeveelheid). 

De modale objectsfuncties zijn (analogische) objectiveeringen van 
modale subjectsfuncties. die binnen vroegere aspecten worden .an 
getroffen. 

Zoo is b.v. reeds in het ruimte-aspect deze relatie aanwijsbaar: hei 
punt is niets anders dan een mimtelijke objectivitatie van het getal 

in diens (anticipeerende) irrationeele (infinitesimale) funetie. 

Het punt heeft geen subjeetieve uitgebreidheid in eenige ruimte-
lijke dimensie. maar slechts een objectief-runntelijk bestaan. Hei 

een objeetief moment in de gelijktijdige uitgebreidheid. Er bestaal 

een onomkeerbare afhankelijkheidsverhouding tusschen het modale 
objeet en het modale subjeet. in dien zin, dat de modale objeetiviteit 
slechts bestaat in verhouding tot de modale subjeetiviteit. 

Zoo hebben binnen het psychisch gevoelsaspect de objeetief-zin-
nelijke eigenschappen van een ding of een geheuren slechts bestaan 
in haar structureele relatie tot mogelijke subjeetieve zin: 

waarwording. Dit wil echter niet zeggen, dat deze zinnelijke eig< 

schappen zelve een subjeetief karakter zouden dragen in den zin\ 

de leer der z.g.n. ..seeundaire kwaliteiten". Zij komen aan de dingen 
zelve toe. maar slechts in betrokkenheid op mogelijke subjeetieve 
waarneming. Zij zijn objeetiel waarneembare I , n 
ding of geheuren. 

XV. In de aspecten. waar wij een modale subject-object-relatie 
aantreffen. vinden wij dus ook noodzakelijk een correlatie van sub-
jeetieven en objectieven (modalen) tijdsduur. 

Zoo b.v. in het (psychisch) gevoelsaspect een correlatie tussi 
subjectieven gevoelsduur cn objectieven duur van de voor I. 

rneembare objectief-zinnelijke processen in de z.g.n. „bu 
wereld". 

De z.g.n. presentie-f„d („specious present") is slechts mt deze 
ile subject-object-relatie in den tijd I I tan IV droomtijd 

gevoelsduuj sle( i intentioneele (blool 
^ende) modale subject-object-relatie. Hij is als zoodanig geen 

tijdsduur. doch kan door z.g.n „tijdmeting11 op obj 
vcn P •' hi i hen duur betrokken worden. 

Newton's z.g.n. „absolute mathematische tijd" \>. niets am 
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dan de modale objectiveering van den getalstijd in het bewegings-

aspect, waarbij een modaal mogelijke eenparige beweging volgens 

het traagheidsprincipe theoretisch in momenten van mathematisch 

gelijken duur wordt verdeeld. Dit geldt in principe evenzeer van 

H o e n e n's aristotelisch-thomistisch begrip van den tijd als ..ge-
nummerde beweging" ('agidfios Kirqoea)?). 

Daarbij wordf van de individualiteits-structuren van den tijd ge-
abstraheerd. 

XVI. Het probleem der z.g.n. tijdmeting heeft in de objeeti 

tische wijsgeerige tijdsopvattingen tot onoplosbare antinomieen 

gevoerd. die reeds door P 1 o t i n u s op scherpe wijze zijn geanaly-
seerd. 

Deze antinomieen eulmineeren in de vereenzelviging van een 

bloot modalen objeetief-mathematischen bevvegingsduur met den 
kosmischen tijd. 

Wanneer de tijd slechts de „maat der beweging" wäre, hoe kan 

dan de tijd zelve ..gemeten" worden door beweging? 

XVII. De kosmische tijdsorcfe kan uiteraard niet gemeten wen 

den, daar alle mettag in deze tijdsorde geschiedt en de kosmische 

tijdscontinuiteit vooronderstelt. 

Slechts ti\dsdiiiir in subject-object-relatie kan gemeten worden en 

daarbij is de tijd-maat noodwendig zelve een tijdsduur in subject-
object-relatie. 

Een objeetieve tijdmaat kan niet ,an sich" bestaan, doch slechts 

in structureele betrokkenheid op mogelijke subjeetieve meting van 
tijdsduur. 

XVIII Een puur modale objeetieve tijdmaat, gelijk N e w t o n 's 

z.g.n. „absolute mathematische tijd" is prineipieel onbruikbaar voor 

de meting van concreten tijdsduur. Do werkeltjke duur der seconde 

b.v. is afhankelijlc van de struetuur der gebiuikte tijdmaal Dit is 
door Einstein juist gezien. 

Alle concrete tijdsduur is een tijdsduui in individualiteits struetuur 

en kan slechts worden gemeten door tijdsduur in individualiteits-
Sl i U( i mir 

Een experimenteel bruikbare tijdmaat moel objeetief zinnelijt 
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waarneembaar zijn en bevat noodzakelijk een objectief zinnelijk 

bewegingsbeeld in een van een genummerde afstandsverdeeling 

voorzien ruimtebeeld. 

Deze modale zinnelijke objectsfunctie van den tijdmaat wordt 

geconcretiseerd door de individualiteits-structuur van den laatste. 

XIX. De individualiteitsstructuren zijn, in tegenstelling met de 

modale aspect-structuren, als zoodanig geen brekingspuntcn van den 

kosmischen tijd (vgl. Stelling V). daar zij structuren zijn van een 

individueel geheel, dat als zoodanig in beginsel alle modale brekings-

punten van den tijd overspant. 

Juist daardoor zijn zij — evenals de kosmische tijdsorde zelve — 

slechts längs indirecten weg voor theoretische analyse toegankcli|k 

Deze weg loopt over het onderzoek naar de typische groepeering 

der modale aspecten binnen een individualiteits-structuur. 

Daar de naieve ervaring geheel in de kosmische tijdscontinuiteil 

blijft ingesteld en de naieve denkhouding geen theoretischen ..Gegen 

stand ' heeft, zijn juist de individualiteits-structuren der tijdelijke 

werkelijkheid voor de naieve ervaring onmiddellijk toegankelijk 

Daarentegen worden de modale aspecten door haar slechts impli 

aan de individualiteits-structuren ervaren. 

De kosmische tijdscontinuiteit overdekt in de naieve ervaring di 
modale brekingspunten van den tijd. 

XX. De individueele dingen, gebeurtenissen. samenlevingsvoi 

men enz. fungeeren binnen hun resp. individualiteits-structuren in 

beginsel in alle aspecten der tijdelijke werkelijkheid gelijkelijk, 't zij 
in subjeets-, 't zij in objectsfunctie. 

De individualiteits-structuur waarborgt hun relatieve duurz.i.mi 

heid. De metaphysische immanentie-philosophie poogde de relatieve 

constantheid der dingen in het substantiebegrip te vatten. 

'^c i"!1 is echter, in zijn overigens zeer uiteenloo-
pende wijsgeerige coneeptiev juisl Inuikend gebleken voor het in-

zicht in de tijds-structuren der werkelijkheid, 

Het is een iheoretische abstractie, welke in strijd mel alle tijds-

structuren het bestaan van een ding als z.g.n. ..Ding an sich" afsluit 

in een tot cssentie verhe\ ■ | van de tijdelijke werkelijkheid. 
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XXI. Ook de traditioneele scholastisch-aristotelische opvatting 

van de dichotomie tusschen ziel en lichaam in den zin van twee 

substantiae incompletae. waarbij de ..essentie" van het lichaam in de 

,,stof". die van de ziel (anima rationalis) in het „denken" wordt 

gezocht. strijdt op alle punten met de tijds-structuur van het men-

schelijk bestaan 

De schriftuurlijke ..dichotomie" mag niet in den tijd worden ge 

zocht. De principieele caesuur in het menschelijk bestaan. welke bij 

den tijdelijken dood in werking treedt. ligt tusschen heel den tijde-

lijken bestaansvorm (het ..lichaam") eenerzijds en den boven-tijde-

lijken wortel. het religieuze centrum of het hart van de menschelijke 

existentie (de .ziel") anderzijds. 

XXII Een individualiteits-structuur der tijdelijk werkelijkheid 

groepeert haar modale aspecten tot een individueel geheel waarbij 

in een bepaald aspect de typische bestemmingsfunctie of qualificee-

rende functie van een ding een concreet gebeuren of een samen-

levingsvorm is aangewezen. Alle door den mensch gevormde dingen, 

alsmede alle samenlevingsstructuren bezitten bovendien een typische 

fundeeringsfunctie in een bepaald. aan het qualificeerende vooraf-

gaand, aspect. 

Zoo is b.v een kunstwerk typisch gequalificeerd door een aesthe-

tische objectsfunctie en tvpisch historisch gefundeerd in ecn objec-

tieven eultuurvorm. 

Zoo is b.v. het kerk-instituut als samcnlevingsvorm typi 

gequalificeerd als Christelijke geloofsgemeenschap en typisch h 

lundeerd in een ambtelijkcn organisafievorm der geloofs-

macht. Zoo is het huwelijk typis< h gequalifi i erd als moreele liefdes-

gemeenschap en typisch gefundeerd in de hioti^ he geslachtsgem 

schap. 

De typi oepeering der aspecten hinnen ecn individualiteits-

structuur van den tijd laat hun modale tijdsorde onaangetast 

XXIII, Ecn individualiteits-structuur drukt zieh binnen ii 

harer modale aspecten op typisch« wijze uii en is alleen daardoor 

ankelijk voor theore! i ilyse 

De individualiteits-structuren bestaan evenmin als de modale 

strücturen op zieh zelve, doch slechts in onderlinge vervlechting door 
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de kosmische tijdsorde. 

Deze tijdelijke vervlechting wordt in de Wijsbegeerte der Wets-

idee enkapsis genoemd 

Zoo zijn b.v. in een plastisch kunstwerk twee individualiteits-

structuren, t.w. die van het physisch-chemisch gequalificeerd mar-

mer-materiaal en die van het aesthetisch gequalificeerd marmer-

beeld enkaptisch met elkander vervlochten in den renn van het 

kunstwerk. 

XXIV. De z.g.n. klokke- en kalendertijd zijn typische individua-

liteits-structuren van den tijd. waarin een physisch gequalifieeerde 

tijds-structuur (de mathematisch ingedeelde bewegingstijd van de 

aarde in de dubbele draaiing om haar as en de zon) is vervlochten 

met een door de omgangseischen gequnlifieeerde objeetieve tijds-

structuur, die typisch in een historische ronning door den mensch 

is gefundeerd 

Deze klokke- en kalendertijd is door den mensch gevormd toi 

universeelen objeetieven tijdmaat voor alle gebeuren. 

Het gaat echter niet nan te zeggen. d.it alle tijdelijk geheuren 

totaliter in den klokke- en kalendertijd verloopt. Want op dezi 

zou uit het oog worden verloren, dat wij hier slechts mel een typi 

sehe tijdmaat te doen hebben, die als zoodnnig nimmer met den 

kosmischen tijd mag worden vereenzelvigd. 


